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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Ve středu 26. dubna 2006 se konalo zasedání zastupitelstva Obce Sázava. Přítomni byli tito
členové zastupitelstva obce: p. Emil Parent, Jan Urban, František Ladislav Khol, Josef Bouška, mgr. Bernard
Urban, Jiřina Pauková, Vladislav Bureš a Milan Kobza.
Omluven:. Jan Kubín
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 zadané úkoly byly splněny.
P. Malátková seznámila přítomné s výsledkem hospodaření k 31.3. 2006. Zastupitelstvo obce vzalo bez
připomínek na vědomí.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na koupi a směnu pozemků souvisejících s novou
komunikací za mostem. Od p. Faltuse odkoupí obec p.p.č. 2054/3 o výměře 23 m2 za 24,5 Kč/m2 tj.
celkem 563,50 Kč . A smění pozemky p. Kaupeho p.p.č. 2054/4 o výměře 26 m2, p.p.č. 219/2 o výměře
12 m2 a p.p.č.220/2 o výměře 19 m2 za pozemek obecní p.p.č.21/4 o výměře 47 m2. Zbývající výměru 10 m2
obec odkoupí od p. Kaupeho za cenu 24,5 Kč/m2 tj. celkem 245,- Kč.
Hlasování: 8-0-0
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o nájmu pozemkové parcely č. 854 – lesní pozemek – o
výměře 20m2 v k.ú. Albrechtice se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. k využívání
pramenních jímek. Pozemek je ve společném vlastnictví obcí Albrechtice, Sázava, Žichlínek a Cotkytle.
Pramenní jímky slouží k odběru podzemních vod k zásobování pitnou vodou pro obce Sázava, Lubník,
Albrechtice a Žichlínek. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Hlasování: 8-0-0
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemkové parcely č. 708/4 a pozemkové parcely
č. 1007/17 panu Pirklovi za účelem rozšíření sběrny druhotných surovin.
Hlasování: 2-0-6
Starosta obce informoval zastupitelstvo o připravovaných investičních akcích na tento rok.
• Chystaná oprava kapličky proběhne ve dvou fázích. Vzhledem k tomu, že nám nebyla schválena dotace
v celé požadované výši, proběhne tento rok oprava pouze v rozsahu dle poskytnuté dotace a příští rok se
pokusíme opět požádat o další dotaci. Tento rok dojde na Kapli Sv. Prokopa k výměně oken a dveří a
bude provedena sanační omítka do výše cca 1m. Opravy budou ve výši cca 220 000,- Kč, poskytnutá
dotace je 100 000,- Kč. Příští rok proběhne očištění a úpravy střechy, okapy, venkovní úpravy kolem
kaple a celkový nátěr omítky.
• Druhou významnou investiční akcí je přebudování budovy bývalého OÚ č.p. 13 na 3 bytové jednotky.
V současné době je zpracován podrobný projekt a začne se jednat o vydání stavebního povolení. V
letošním roce by měly být provedeny práce na odizolování budovy, přípojky plynu, vody , zbudování
odděleného vchodu do kadeřnictví, popř. další stavební a bourací práce v hodnotě cca 1 milion Kč.
- Na dolním konci obce hyzdí vzhled a v současné době už i ohrožuje bezpečnost kolemjdoucích
polorozpadlý dům u Šebrlů, v majetku p. Jonáše a Matějky. Zastupitelstvo obce požádalo o pomoc stavební

techniky z Lanškrouna , kteří vykonávají státní stavební dozor. Stav domu byl posouzen jako kritický a je
nutná okamžitá demolice. Další jednání je v pravomoci Stavebního odboru lanškrounského MěÚ.
- Starosta informoval zastupitelstvo obce o posouzení stavu koryta řeky po jarní povodni. P. Spáčil z
Povodí Moravy posoudil stav a navrhl několik nutných úprav. V nejbližší době bude zpevněn břeh na dvou
místech v dolní části obce a na jednom v horní části obce. Dále je nutné odtěžit naplaveniny pod splavem.
- Při opravě Kaple sv. Prokopa v letošním roce nebude proinvestována celá plánovaná částka z rozpočtu obce.
Proto starosta navrhl zbývající peníze investovat do oprav chodníků před školkou a vytvoření nového
chodníku před obchodem – vpravo podél silnice naproti domu p. Suchomelové. Dále bude upraven i příkop
podél silnice. Celkově se jedná přibližně o 300m2 chodníků. Na příštím zasedání bude zastupitelstvu
předložena základní finanční nabídka pro tuto opravu.
- Je nutná výměna dřevěných částí laviček v parku a před pohostinstvím, p. Urban přislíbil pomoc se
zajištěním vhodných fošen k opravě.
Na závěr zasedání přečetl mgr. Bernard Urban návrh na usnesení, který byl bez připomínek schválen.
Hlasování 8-0-0
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.

………………………………………………………………………………………
Naše jubilanka, která v květnu oslaví své výročí:
Marta Vaníčková

Srdečně blahopřejeme
…...................................................................................................................................................

Rozloučili jsme se :
Miloslav Langer, Sázava 71
……………………………………………………………………………..
Informace:
Náhradní termín svozu odpadu za pondělí 1. května bude svoz v pátek
28. dubna 2006.
………………………………………………………………………………………
V neděli 30. dubna od 19,00 hod. bude na hřišti v Sázavě „Pálení čarodějnic“.
Občerstvení je zajištěno. Srdečně zveme.
………………………………………………………………………………………
SPOZ ve spolupráci s Obecním úřadem v Sázavě pořádá v sobotu 13. května 2006
ve 14,00 hod. na sále v Sázavě „Setkání důchodců“. Srdečně všechny zveme!
………………………………………………………………………………………

Pozvánka do divadla:
Dne 28. 5 .2006 v 15,00 hod. se uskuteční na sále v Sázavě divadelní
představení pro děti „Hrátky s čertem“. Vystoupí členové ochotnického divadla
z Dolní Čermné.
Srdečně zveme.
………………………………………………………………………………………
27.4. 2006 zapsal František Ladislav Khol

