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V pond lí 24. ervence 2006 se konalo zasedání zastupitelstva Obce Sázava. P ítomni byli tito
lenové zastupitelstva obce: p. Emil Parent, Vladislav Bureš, Josef Bouška, František Ladislav Khol, mgr.
Bernard Urban, Ji ina Pauková, a Milan Kobza.
neomluveni:. p. Jan Urban, Jan Kubín.
Zasedání zahájil starosta obce p. František Ladislav Khol, p ivítal všechny p ítomné a ur il
zapisovatele a dva ov ovatele zápisu, nechal schválit dva leny návrhové komise a p ednesl návrh programu,
kterým se bude zasedání ídit. Zastupitelstvo obce program jednání jednohlasn schválilo. Starosta
konstatoval, že zasedání bylo ádn svoláno, je p ítomna nadpolovi ní v tšina všech len ZO a zasedání je
usnášeníschopné. Zápis z minulého zasedání byl ov ovateli bez p ipomínek podepsán.
.
Kontrolou usnesení z minulého zasedání bylo konstatováno, že nebyly zadané žádné úkoly k pln ní.
Smlouva o dílo na svoz a odstra ování komunálního odpadu se spole ností EKOLA eské Libchavy byla
podepsána. Rovn ž Smlouva o poskytnutí grantu z programu Podpora po ízení územn plánovacích
dokumentací v roce 2006 byla podepsána.
Vzhledem k tomu, že se na zasedání zastupitelstva obce dostavilo asi 15 ob an Sázavy s žádostí o
projednání Petice na odvolání editelky MŠ, up ednostnilo zastupitelstvo projednání tohoto problému. Po
dlouhé a vášnivé diskusi se stanovil termín mimo ádného zasedání zastupitelstva obce zam eného jen na
projednání této Petice. Mimo ádné zasedání se uskute ní v pond lí 31.7.2006 v 17 hodin.
P. Malátková seznámila p ítomné s výsledkem hospoda ení k 30. 6. 2006. Zastupitelstvo obce
vzalo bez p ipomínek na v domí.
P. Malátková seznámila zastupitelstvo obce se Záv re ným ú tem obce za rok 2005.
Zastupitelstvo obce schválilo Záv re ný ú et obce Sázava za rok 2005 Hlasování: 7-0-0
Dne 12. ervna 2006 prob hlo na Obecním ú ad p ezkoumání hospoda ení obce Sázava za rok
2005. Byly zjišt ny nedostatky mén závažného charakteru – asová prodleva u prodeje pozemk a jejich
odepsání z ú etnictví obce. Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu . 135 Krajského ú adu Pardubického kraje
o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce Sázava za rok 2005 a rovn ž schvaluje Opat ení k náprav chyb a
nedostatk uvedených ve Zpráv o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce Sázava za rok 2005. Nap íšt
budou pozemky p i prodeji odú továny ihned p i podání návrhu na zm nu v Katastru nemovitostí. Hlas: 7-0-0
Vzhledem k rozdílnosti n kterých p íjm a výdaj oproti p edpokladu p i schvalování rozpo tu
je nutné provést n které rozpo tové zm ny. Týká se to p edevším nákupu kontejner na papír a plast.
Kontejnery na bílé sklo byly bonusem zdarma. Další rozpo tová zm na byla provedena na vyú tování voleb
do Parlamentu R, které prob hly v ervnu letošního roku. Ob rozpo tové zm ny byly zastupitelstvem obce
schváleny. Zastupitelstvo obce schválilo také Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci POV na opravu kaple Sv.
Prokopa v Sázav . Hlasování: 7-0-0
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájemních smluv na obecní nájemní byty s: p.
Pytákem, manželi Markovými, p. Kalousovou, p. eho ovou, manželi Bu valovými Karlem a Petrou, manželi
Marešovými, p. Peka ovou a schvaluje zm nu pro manžele Bu valovi Michala a Manuelu z p. 2 do obecního
bytu v p. 15, a schvaluje nájemní smlouvu pro Kláru Bouškovou a Ji ího Chmelíka do bytu p.2. Další dv
žádosti o p id lení obecního nájemního bytu z staly nevy ízeny. Dále zastupitelstvo obce schválilo pronájem
nebytových prostor – kade nictví pro p. Pluha ovou, bytem Lanškroun. Dosavadní nájemce kade nictví p.
Urbanová ukon ila svoji innost. Hlasování: 7-0-0

Spole nost Vodafone Czech Republic a.s. projevila zájem o pronájem ásti pozemkové parcely .
724/1 o vým e 150 m2 v k.ú. Sázava u Lanškrouna pro umíst ní telekomunika ního za ízení, které by
posílilo kvalitu ší eného signálu mobilní komunikace. Zastupitelstvo obce tento pronájem neschválilo, i když
je nabízena nemalá áska za pronájem. Hlasování: 4-3-0
Firma CANIS centrum s.r.o. vybudovala a za ala provozovat v objektu St ední zem d lské
školy v Lanškroun útulek pro psy. Všem obcím v okolí nabízí uzav ení smlouvy pro odchyt a následnou pé i
o bezprizorní psy. Vzhledem k tomu, že v naší obci není tém žádná pot eba t chto služeb, zastupitelstvo
obce se rozhodlo tuto smlouvu neuzavírat.
Na základ žádosti p. Šebrlové bylo vyvoláno jednání o možnosti využívat pr lezky ve školkové
zahrad i pro ostatní d ti mimo provoz Mate ské školy. Vzhledem k hygienickým a bezpe nostním normám
pro provoz Mate ských škol toto není možné. Proto se bude dále jednat o vybudování nových proléza ek,
skluzavek atd. tak, aby byly voln p ístupné ve ejnosti. Jako nejlepší varianta byl vybrán prostor u h išt , kde
se rozší í stávající možnosti pro využívání sportovního areálu pro všechny d ti. Návrh prov í p. Kobza,
p ípadn se uvítají i p ipomínky ob an .
Ve dnech 20. a 21. íjna 2006 se uskute ní volby do Zastupitelstev obcí, starosta informoval p ítomné, že
kandidátní listiny se odevzdávají na M stském ú ad v Lanškroun do 15. srpna 2006. Jednotliví kandidáti pro
volby do Zastupitelstva obce Sázava si mohou p íslušné tiskopisy vyzvednout v ú ední hodiny na Obecním
ú ad v Sázav .
Na záv r zasedání p e etl p. Emil Parent návrh na usnesení, který byl bez p ipomínek schválen.
Hlasování 7-0-0
Starosta pod koval p ítomným za ú ast a zasedání ukon il.

Otmar Kokora, Josef Kobza, Anna Drábková, Božena Suchomelová,
Václav Langr.

……………………………………………………………………………..

BÁJE A POV STI O SÁZAV

z knihy „ NA BESED „ jak je sebral a uspo ádal Václav Zden k Hackenschmied v roce
1928.
O Mertov studánce
í ka Sázava pramení na západním svahu Bukové hory, prý ze zázra né Mertovy studánky.
Ta byla pojmenovaná podle bývalého majitele Merty, který m l nedaleko stavení. Kolem jeho
chalupy bylo n kolik dalších, ale kdysi za morové nákazy všichni pom eli. Jen jeden z stal na
živu, Merta, který pil nakysle chutnající uzdravující vodu z blízké studánky. Dnes tu po
n jakém osídlení není ani památky.
O vandrovním ertovi
Do Sázavy p išel vandrovní, jehož jediným celým jm ním byl zvláštní sá ek. Nakoupil si ale
plno pozemk a tolik statk , že všechno ani za den neobjel. Teprve po smrti, kdo ví jak
zem el, se provalilo, že byl ve spolku s ertem. Od dvanácté do jedné jezdíval v podob
strašidla od mlýna k mlýnu, až ke k íži. Lidé ho vid li i na jiných místech. Statky, co je
nakoupil, jeho d dici roztrhali. Žádného požehnání na nich nebylo.
26.7. 2006 zapsal František Ladislav Khol

