Zápis ze zasedání ZO 31.8.2009
ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 31. srpna 2009

Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: p. Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p.Josef Bouška, p. Milan Marek
Návrhová komise: Mgr. Bernard Urban, p. Emil Parent
Omluven: p. Milan Kobza

Program: 1) zahájení
2) kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Rozpočtové změny 3/2009 – 9/2009
4) Projekt Technologické centrum – smlouva o partnerství
5) Dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2010
6) různé
7) diskuze
8) závěr
1)Zasedání zahájila starostka obce pí Ilona Trkalová. Přivítala přítomné členy zastupitelstva obce.
Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno, je přítomna nadpoloviční většina všech členů ZO a
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla určena p.Eva Malátková, ověřovateli zápisu
byli určeni: p.Josef Bouška, p. Milan Marek. Do návrhové komise byli schváleni: Mgr. Bernard Urban,
p.Emil Parent.
Pí starostka přednesla návrh programu, kterým se zasedání bude řídit. Program byl jednohlasně
schválen.

2)Dle usnesení z minulého zasedání ZO 23.6. 2009 byla provedena oprava komunikací u bytovek
čp.123-126, byl opraven most „u Novotných“ v dolní části obce a byla dokončena oprava MŠ Sázava.

3) Zastupitelstvo obce schválilo
- Rozpočtovou změnu č. 3/2009, týkající se přijaté neinvestiční dotace ze SR na volby do Evropského
parlamentu a výdajů na volby,
- Rozpočtovou změnu č. 4/2009, týkající se přijaté neinvestiční dotace od Pardubického kraje z
Programu obnovy venkova na opravu prodejny potravin čp.134,
- Rozpočtovou změnu č. 5/2009, týkající se přijatých pojistných náhrad za pojistnou událost – záplava
sportovního areálu Sázava,
- Rozpočtovou změnu č. 6/2009, týkající se přijatých pojistných náhrad za pojistnou událost –
poškození vodou z prasklého zásobníku vody,
- Rozpočtovou změnu č. 7/2009, týkající se zvýšení příjmů z úroků na spořicím účtu obce a zvýšení
výdajů na komunální služby – zřízení dvou nových odběrných míst elektřiny a plynu v čp. 134,
- Rozpočtovou změnu č. 8/2009, týkající se zapojení financování (úspor z let minulých) do investičních
akcí - rekonstrukce nebytových prostor v čp. 134,
- Rozpočtovou změnu č. 9/2009, týkající se neinvestičního příspěvku pro MŠ Sázava na zakoupení
drobného dlouhodobého majetku – nábytek do herny MŠ. Hlasování: 8-0-0

4) Zastupitelstvo obce schválilo ocenění pozemkových parcel č. 2060/1 o výměře 377 m2, 2061/1 o
výměře 237 m2 a 2062/1 o výměře 101 m2, získaných Smlouvou o bezúplatném převodu nemovitosti
č. UZSVM/HUO/1729/2009-HUOM-Sp 88/2008 Ha od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví obce Sázava, cenou obvyklou pro obec Sázava – ostatní komunikace : 21,Kč/m2. Celková cena komunikací je 15.015,- Kč. Hlasování: 8-0-0

5) Zastupitelstvo obce bylo informováno o pokračování projektu Datových schránek. Od 1.7.2009
byla obci dle zákona č.300/2008 Sb. zřízena datová schránka pro příjem a podání úředních listin.
Aktivace datových schránek se odkládá nejpozději od 1. 11. 2009. Dle nabídky MěÚ Lanškroun máme
možnost zapojit se do projektu pořízení technologického centra a spisové služby společné pro obce,
pro něž je MěÚ Lanškroun úřadem s rozšířenou působností.
Pí starostka informovala zastupitele o stavu projektu a případné spolupráci s MěÚ Lanškroun.

6) Od 15. července do 30 září 2009 je možné podat žádost o dotaci z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje na rok 2010. Obec Sázava je zapojena v POV od roku 1997 a bude i na rok 2010
žádat Pardubický kraj o dotaci z dotačního titulu 4 - Výstavba, rekonstrukce a oprava místních
komunikací, chodníků, parkovišť a odstavných ploch. V rámci tohoto dotačního titulu lze získat dotaci
ve výši až 50% nákladů akce v běžném roce.

7) Dále pí starostka informovala o možnosti žádat o dotaci z programu Ministerstva životního
prostředí administrovaného Státním fondem životního prostředí ČR - Zelená úsporám. Program je
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech. Obec
Sázava podá žádost o dotaci z oblasti A: Úspora energie na vytápění, na výměnu oken v bytovém
domě čp.15 ve vlastnictví obce.
8) Zastupitelstvo obce bylo informováno o dokončení projektu DSO Lanškrounsko: Analýza území a
návrh doplnění protipovodňových a protierozních opatření v ploše povodí pro území vybraných obcí
regionu Lanškrounsko. Výsledkem studie, na kterou přispívala i naše obec je závěrečná zpráva,
mapové a tabulkové přílohy. Dokumentace je pro zájemce k nahlédnutí na obecním úřadě v Sázavě.

9) Různé:
- z projektu Drobná architektura Lanškrounska byla obci přiznána dotace ve výši 63.000,- Kč.
Spoluúčast obce na akci bude ve výši 33.000,- Kč. V letošním roce bude z poskytnuté dotace
pokračovat oprava zbývající část hřbitovní zdi. Akce proběhne během měsíce září.
- žádost o pronájem nových nebytových prostor v domě čp. 134 podala u Obecního úřadu v Sázavě
Eva Junková – za účelem provozování kadeřnictví a Věra Hofmanová – za účelem provozování
nehtové modeláže . Smlouvy budou uzavřeny v nejbližší době. Výše nájemného činí 1000,- Kč
měsíčně.
- v domě čp.134 – v prodejně potravin je třeba upravit zabezpečovací zařízení z důvodu využití garáže
pro potřeby obce ( umístění sekaček na trávu a sněhové frézy). Zastupitelé byli informováni o
zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor sloužící výlučně k prodeji potravin – z důvodu
nutnosti uzavření nájemní smlouvy.
- na obecní úřad byla doručena žádost p. Křivohlávka , Sázava 54 o pomoc při řešení zátopy
rodinného domku vodou tekoucí z obecní komunikace. Situaci posoudí p. Josef Bouška.
- ke konci prázdnin byla dokončena oprava MŠ v Sázavě i oprava prodejny potravin a rekonstrukce
skladových prostor na nebytové provozovny.

10) Pí starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.
Zahájení: 19. 00 hod. Ukončení: 21.45 hod.

V Sázavě 31. srpna 2009

Zápis přečetli a ověřili:
p. Josef Bouška
p. Milan Marek
Ilona Trkalová – starostka obce

