SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
tel.a fax: 465 322531, E-mail: obec@obec-sazava.cz, http:// www.obec-sazava.cz

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

V pond lí 24. íjna 2005 se konalo zasedání zastupitelstva Obce Sázava. P ítomni byli
tito lenové zastupitelstva obce: p. Emil Parent, mgr. Bernard Urban, František Ladislav Khol, Josef
Bouška, Jan Kubín, Vladislav Bureš a Ji ina Pauková.
Omluven: p. Milan Kobza a Jan Urban
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.
Jednalo se o opravu zábradlí na most u Holomkových a na most u Kolomazníkových.
• P. Šlesingerová seznámila p ítomné leny zastupitelstva obce s hospoda ením Obce Sázava k
30.9.2005. K p ednesené zpráv nebylo žádných p ipomínek a zastupitelstvo ji vzalo na v domí.
• Zastupitelstvo obce schválilo „ Obecn závaznou vyhlášku . 2/2005 o místním poplatku za
provoz systému shromaž ování, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních
odpad “. Platnost této vyhlášky bude od 1.1.2006. Zárove zastupitelstvo obce schválilo
zvýšení ceny za svoz komunálního odpadu pro podnikatele na ástku 200,- K na zam stnance.
• Zastupitelstvo obce bylo starostou seznámeno s postupem prací na Územním plánu obce
Sázava. V sou asné dob probíhá projednávání návrhu zadání, kde dot ené správní orgány,
instituce a správci sítí mohou uplatnit svá stanoviska. Ve ejné projednávání se bude konat dne
7. prosince 2005 v 15.oo hod. v zasedací místnosti obecního ú adu v Sázav .
• Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zn ním Smlouvy o budoucí smlouv o p evodu
vlastnického práva k nemovitostem. Zastupitelstvo obce uložilo starostovi projednat se ZOD
Žichlínek možnost výpov dní lh ty z nájmu p edm tných pozemk na jeden rok, tak jak je u
dosavadní nájemní smlouvy uzav ené s ZOD.
• P i díl ím p ezkoumání hospoda ení obce byl zjišt n schodek hospoda ení p ísp vkové
organizace MŠ za rok 2004 v celkové výši 1693.64 K . ást schodku byla ešena úspornými
opat eními a zbývající ástku ve výši 572,73 K zastupitelstvo obce schválilo uhradit
z rezervního fondu MŠ.
• Zastupitelstvo obce schválilo: Sm rnice o evidenci majetku, Sm rnice pro inventarizaci majetku
a závazk , Sm rnice pro schvalování hospodá ských operací a pro ob h doklad , Sm rnice
zásady vedení ú etnictví a Sm rnice o hospodá ské innosti.
• Na záv r zasedání p ednesl p. Bureš návrh na usnesení, který byl bez p ipomínek schválen.
• Starosta pod koval p ítomným za ú ast a zasedání ukon il.

Manfred Kaupe, Marie Faltusová, Karel Pyták, Jind ich Vaní ek a
Matylda Parentová.

Spolek p átel sportu v Sázav zve p íznivce sportu na
„ NO NÍ POCHOD“, který se koná 5. listopadu 2005.
Sraz je v 17.oo hod. na h išti v Sázav
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Z kroniky Mate ské školy v Sázav
Zapsala B. Doutná ová – doslovn opsáno
Školní rok 1956 - 57
Na zdejší mate ské škole jsem nastoupila 1.9.1956 ve funkci editelky za soudružku Vlastu
Mertovou, která odešla na mate skou dovolenou. P stounkou z stává na škole soudružka
Libuše Filipová. Stav mate ské školy byl co se týká za ízení i úpravy místností ve velmi
špatném stavu. Bylo zapot ebí mnoho práce i asu, než – li se prost edí zlepšilo. Docházka
d tí do mate ské školy se z 5. d tí zvýšila na 19. Na za átku íjna se však ve vesnici objevila
nákaza erným kašlem. Onemocn ly i d ti, které navšt vovaly mate skou školu a tím
docházka do mat. školy velmi poklesla. Zlepšení docházky nastalo až v prosinci. V tšina d tí
se již aktivn zú astnila besídky na uvítání D dy Mráze. V únoru byla soudružka p stounka L.
Filipová p eložena do D. T eš ovce a namísto ní nastoupila s. V. Mertová, jako druhá
u itelka. P íprav na volby do N.V. se mate ská škola zú astnila vhodnou výzdobou a s.
Doutná ová kandidovala do MNV a byla také s ostatními kandidáty zvolena. 1. ervna
nastoupila nová kucha ka s. Magdalena Male ková, za dosavadní kucha ku Marii
Kodytkovou, která z d vodu malého výd lku rozvázala pracovní pom r. V ervenci byla
mate ská škola na 14 dní uzav ena. V té dob bylo provedeno vymalování a úklid školy.
Koncem m síce srpna byla s. Mertová p eložena do Lanškrouna a na její místo p išla op t s.
L. Filipová.
25.10. 2005 zapsal František Ladislav Khol

