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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V pondělí 20. února 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, Vladislav Bureš, Jiřina Pauková a Milan Kobza.
Omluven: p. Jan Urban
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.

P. Malátková seznámila přítomné s výsledkem hospodaření k 31.1.2006. Zastupitelstvo obce vzalo bez
připomínek na vědomí.

Na minulém zasedání zastupitelstva obce byl předložen návrh na sestavení rozpočtu na rok 2006. Dle
zákona byl po dobu min. 15 dní vystaven na úřední desce ( i internetové). Vzhledem k tomu, že nebyly
žádné připomínky k rozpočtu, mohlo zastupitelstvo obce přistoupit k jeho schvalování. Na dotaz
zastupitelů byli podrobně vysvětleny náklady na opravu kaple i možnost získání dotace na tuto akci.
Dále p. Pauková vznesla dotaz, zda by bylo možné zařadit do plánů obce možnost posílení elektrické
sítě na dolním konci obce.

Rozpočet na rok 2006 byl schválen jako vyrovnaný v těchto závazných ukazatelích: příjmy v
minimální výši 5070,1 tis. Kč a výdaje v maximální výši 5070,1 tis. Kč. Dále zastupitelstvo obce
schválilo Rozpočtový výhled na roky 2007 – 2010, který je nutné dle zákona sestavit. V rozpočtovém
výhledu na příští roky se odráží v nákladech především zamýšlená rekonstrukce budovy bývalého
obecního úřadu č.p. 13 – vybudování 3 malometrážních bytů. Také se počítá s výdaji na nákup
pozemků pro další rozvoj obce a se zahájením budování infrastruktury pro tyto stavební pozemky.

Zastupitelstvo obce schvaluje stanovení závazných ukazatelů pro MŠ Sázava ve výši : 1. čtvrtletí
55.000,- Kč, 2. čtvrtletí 55.000,- Kč , 3. čtvrtletí 86.151,- Kč , 4. čtvrtletí 55.000,- Kč

Zastupitelstvo obce schvaluje Zadání Územního plánu obce Sázava v konečné verzi po vyjádření
Pardubického kraje a dotčených organizací.

Starosta informoval zastupitelstvo obce o nabídce fi EKOLA Č. Libchavy ke svozu komunálního
odpadu z obce. Po propočtení nákladů na svoz odpadu od Technických služeb Lanškroun s.r.o. jsme
došli k názoru, že pro obec Sázava bude výhodnější využít nabídky fi Ekola Č. Libchavy. Fi Ekola
nám již teď provádí svoz nebezpečného odpadu a plastů. Pokud bude kompletně provádět svoz
veškerého odpadu, bude to pro obec znamenat úsporu cca 30.000 Kč ročně. Technické služby
Lanškroun provádějí ukládání komunálního odpadu na skládku v Dolním Třešňovci. Vzhledem k
tomu, že tato skládka je již zaplněná, vozil by se odpad na skládku do Třebovic, čímž by došlo k
dalšímu navýšení nákladů ( dle propočtů o cca 10.000 Kč ročně). Fi Ekola používá ke svozu odpadu
moderní vozovou techniku s použitím pěchování v autech a tím je schopná během jednoho svozu
naložit komunální odpad z několika obcí najednou. Tím dochází k rapidnímu snížení nákladů na
dopravu. Rovněž okolní obce (Lubník, Žichlínek, Krasíkov, Ostrov,..)využívají nebo od 1.7.2006
začnou využívat služby fi Ekola Č. Libchavy.










Proto zastupitelstvo obce schválilo podání výpovědi Technickým službám Lanškroun s.r.o. A od 1.7.
2006 uzavřít smlouvu na svoz veškerého odpadu s fi. EKOLA České Libchavy.
Dále obecní zastupitelstvo projednávalo nákup dalších kontejnerů na plasty, na tříděné bílé sklo a
dle požadavků obyvatel obce i kontejnerů na papír.
Dne 2.3. bude na jednání Svazku obcí projednáváno vytvoření společných sběrných dvorů pro několik
sousedících obcí. Do těchto sběrných dvorů by bylo možné ukládat jinam neuložitelný objemný odpad
– staré koberce, nábytek, velké plastové výrobky,... O dalším jednání bude obec informovat.
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o aktualizaci Povodňového plánu obce. Pro případné
riziko záplav mají členové zastupitelstva průběžně kontrolovat stav koryta vodního toku, popřípadě
informovat o překážkách
- P. Jan Bernard Urban informoval zastupitelstvo obce o pokračování jednání komise pro
vytipování vhodných lokalit pro rozvoj obce. V počátečním stádiu jsou jednání s p. Faltusem.
Komise bude na příštím jednání informovat o nových skutečnostech a o jednání s dalšími
majiteli pozemků.
- P. Bouška podal návrh na valorizaci odměny pro starostu obce. Odměna pro starostu byla
schválena naposledy v březnu 2003 a od té doby se částka neměnila. Zastupitelstvo obce
schválilo navýšení částky o 10%.
- Zastupitelstvo obce jednalo o zimní údržbě silnice v Sázavě. Letošní zima je opravdu extrémní.
I když není vždy vše ideální, snažíme se alespoň v rámci možností. Bylo by vhodné v případě
ledovky používat více posypového materiálu. A při hustém chumelení nebo oblevě se snažit
vícekrát silnici čistit. Velice pomohl s odstraňováním velkých sněhových bariér i bagr.
Na závěr zasedání přednesl p. Milan Kobza návrh na usnesení, který byl jednohlasně schválen.
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.

………………………………………………………………………………………
Naši jubilanti, kteří v březnu oslaví svá výročí:
Josef Bednář, Libuše Beranová, Kateřina Hegerová, Františka
Kubelková a Marta Langrová.

Srdečně blahopřejeme

…............................................................................................................................

Vítáme Vás:
Hana Burešová , Sázava 121 , nar.: 18.2.2006

….....................................................................................................
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.
21.2. 2006 zapsal František Ladislav Khol

