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V pond lí 1. 8. 2005 se konalo zasedání zastupitelstva Obce Sázava. P ítomni byli tito
lenové zastupitelstva obce: p. mgr. Bernard Urban, František Ladislav Khol, Emil Parent, Josef
Bouška, Jan Kubín, Milan Kobza, Vladislav Bureš a Jan Urban.
Omluvena: p. Ji ina Pauková
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 zadané úkoly byly spln ny.
• P. Šlesingerová seznámila p ítomné leny zastupitelstva obce s hospoda ením Obce Sázava k
30. 6. 2005. K p ednesené zpráv nebylo žádných p ipomínek a zastupitelstvo ji vzalo na
v domí.
• Starosta p edal na minulém zasedání všem len m zastupitelstva obce kopie návrhu pro „Zadání
pro vypracování územního plánu obce Sázava“, zastupitelé si zadání prostudovali a bez
p ipomínek a nám t v as vrátili. Zastupitelstvo obce toto Zadání jednohlasn schválilo; v etn
nabídnutých pozemk navržených pro bytovou zástavbu.
• Zastupitelstvo obce schválilo všechny žádosti o prodloužení nájm v obecních bytech o jeden
rok.
• Zastupitelstvo obce schválilo „Rozpo tovou zm nu .2 „ podle rozpo tového opat ení . 40 a
. 59 Krajského ú adu Pardubického kraje a schválilo odkoupení vybavení v pohostinství za
67 000,- K a také schválilo navýšení p ísp vku pro Dobrovolný svazek obcí „Lanškrounsko“ o
5,- K na obyvatele.
• V diskusi p. Bureš p ipomn l nutnost opravy lávky u „kovárny“; zajistí p. Urban J. spolu se
starostou a ve spolupráci s p. Burešem.
• Na záv r zasedání p ednesl p. Parent návrh na usnesení, který byl jednohlasn schválen.
• Starosta pod koval p ítomným za ú ast a zasedání ukon il.

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

František Roubal, Anna Novotná, Marie Kolomazníková, Eliška
Filipiová, Jind ich Vabroušek.

Narození: 15.6.2005
Josef Moravec , Sázava 28
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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.
3. 8. 2005 zapsal František Ladislav Khol

