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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V pondělí 23. ledna 2006 se konalo zasedání zastupitelstva Obce Sázava. Přítomni
byli tito členové zastupitelstva obce: p. Emil Parent, mgr. Bernard Urban, František Ladislav
Khol, Josef Bouška, Jan Kubín.
Omluven: p Vladislav Bureš, nepřítomni: Jan Urban, Jiřina Pauková a Milan Kobza
Zasedání zahájil starosta obce p. František Ladislav Khol, přivítal všechny
přítomné a určil zapisovatele a dva ověřovatele zápisu, nechal schválit dva členy návrhové
komise a přednesl návrh programu, kterým se bude zasedání řídit. Zastupitelstvo obce
program jednání jednohlasně schválilo. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno,
je přítomna nadpoloviční většina všech členů ZO a zasedání je usnášeníschopné. Zápis z
minulého zasedání byl ověřovateli bez připomínek podepsán.













Kontrolou usnesení z minulého zasedání bylo konstatováno, že nebyly zadané žádné
úkoly k plnění. Komise zvolená na minulém zasedání pro vytipování pozemků k
dalšímu rozvoji obce se 1x sešla . Bylo vybráno několik majitelů pozemků, se kterými
členové komise zahájí jednání.
P. Malátková seznámila přítomné s výsledkem hospodaření k 31.12.2005. Zastupitelstvo
obce vzalo bez připomínek na vědomí
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu na rok 2006. Převod z
roku 2005 je 1 540 000,- Kč. Dle rozpočtu z roku 2005 jsou upraveny příjmy i výdaje
na rok 2006 v přibližně stejné výši. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. Návrh bude
vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dní. Návrh rozpočtu bere zastupitelstvo na
vědomí.
Mimořádnou položkou v rozpočtu jsou peněžité dary obyvatelstvu. Dle zákona má
zastupitelstvo možnost odměnit své členy při životním jubileu nebo při odchodu do
důchodu. Zastupitelstvo obce schválilo mimořádný dar pro p. Šlesingerovou při
odchodu do důchodu a dále mimořádnou odměnu pro p. Josefa Boušku při jubileu 50let.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky inventur obecního majetku za rok 2005.
Inventury proběhly v pořádku. Změny nastaly pouze ve školce . Z vybavení školky se
vyřadilo staré zařízení zahrady a zařazuje se postupně nové zařízení.
Starosta informoval zastupitelstvo obce o obdržení děkovného dopisu od TJ
Albrechtice. Předseda TJ Albrechtice p. Havlíček děkuje za příkladnou spolupráci a za
podporu sportu v našich sousedících vesnicích.
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o připravované rekonstrukci silnice I/315











v úseku Lanškroun - Tatenice. Kompletní oprava silnice proběhne v letech 2007-2008.
V připravovaném projektu se počítá s frézováním silnice i kompletní opravou včetně
propustků, nájezdů , obrubníků ,... V rámci této opravy bude vyhověno i žádosti p.
Langra z minulého zasedání o rozšíření parkovací plochy u hřbitova.
28.1. 2006 proběhne vítání občánků na obecním úřadě v Sázavě. Budou přivítány 4
narozené děti.
Od tohoto roku již nebude pravidelně chodit kominík na kontrolu komínů v obci. Každý
majitel objektu je povinen sám si zajistit vyčištění a revizi komínu. Je možné si
objednat kominické služby. Kontaktní telefonní čísla na kominíka p. Drahoše jsou k
dispozici na obecním úřadě.
V obci se množí stížnosti spoluobčanů na silně kouřící komíny. Upozorňujeme
občany, že zvláště v období inverze by bylo vhodné zvolit způsob topení méně
znečišťující ovzduší. Je zakázáno pálit v kamnech domovní odpad!
P. Kubín upozornil na nutnost opravy v obecních bytech č.p. 15. Ve sklepních
prostorách se objevuje mokrá plocha. Jedná se nejspíš o prasklé odpadní potrubí . Je
nutná oprava.
Na závěr zasedání přednesl mgr. Urban návrh na usnesení, který byl jednohlasně
schválen.
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.

………………………………………………………………………………………
Naši jubilanti, kteří v únoru oslaví svá výročí:
Drahomíra Bartoňová, Bernard Urban a Karel Havelka.

Srdečně blahopřejeme
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Vítáme Vás:
Agáta Křivohlávková, Sázava 54, nar.: 7.1.2006

….....................................................................................................
Informace:
Poplatek za svoz komunálního odpadu pro letošní rok je stanoven ve
výši 320,- Kč na poplatníka a poplatek za psa je stanoven ve výši 100,- Kč a za
každého dalšího psa ve výši 200,- Kč. Poplatky se platí v hotovosti na Obecním
úřadě v Sázavě, nejlépe do poloviny měsíce března. Úřední dny jsou – pondělí a
středa vždy do 17.oo hod.
24.1. 2006 zapsal František Ladislav Khol

