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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V pondělí 29. května 2006 se konalo zasedání zastupitelstva Obce Sázava. Přítomni byli tito
členové zastupitelstva obce: p. Emil Parent, Jan Urban, František Ladislav Khol, Jan Kubín, mgr. Bernard
Urban, Jiřina Pauková, a Milan Kobza.
Omluven:. p.Vladislav Bureš, Josef Bouška,
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 úkoly k plnění.
P. Malátková seznámila přítomné s výsledkem hospodaření k 30. 4. 2006. Zastupitelstvo obce vzalo bez
připomínek na vědomí.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se „ Smlouvou o dílo na svoz a odstraňování
komunálního odpadu z odpadových nádob “ , se společností EKOLA Č. Libchavy. Od července bude odpad v
naší obci svážet fi. Ekola Č. Libchavy s.r.o. Svozový den bude vždy středa v sudý týden. První svoz se
uskuteční ve středu 12. 7. 2006. Od společnosti EKOKOM dostane obec zdarma 3 kontejnery na bílé sklo,
které spol. EKOKOM upřednostňuje při třídění odpadu. Dále obec zakoupí další 3 kontejnery na objemnější
plasty a 3 kontejnery na papír. Do kontejnerů na plasty se mohou dávat i kartonové obaly od mléka , atd.
Do každé domácnosti během měsíce června doručí fi. EKOLA informativní leták o veškerém odpadu, který je
možné odkládat do nádob na komunální odpad i do kontejnerů. Fi. Ekola může svážet i objemnější odpad,
který bude připraven na svozovém místě.
Zastupitelstvo obce schválilo podepsání smlouvy se spol. EKOLA Č. Libchavy s.r.o.
Hlasování: 7-0-0
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s návrhem „ Smlouvy o poskytnutí grantu z programu
Podpora pořízení územně plánovacích dokumentací v roce 2006 “ od Pardubického kraje. Pa kraj v letošním
roce krátil veškeré požadované částky na poskytnutí grantů ( na 70 i 50 %). Náš požadavek na poskytnutí
grantu zkrátil na 70 %, poskytnou nám tedy částku 30.000,- Kč na vytvoření druhé etapy „ Územního plánu
obce Sázava - koncept “. Finanční částka bude poskytnuta po vyhotovení Konceptu Územního plánu obce a
jeho předání na KÚ Pa kraje.
Zastupitelstvo obce schválilo podepsání smlouvy.
Hlasování : 7-0-0
Starosta informoval zastupitelstvo obce o tom, jak jsme připraveni na konání voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Vše je připraveno a volby proběhnou ve dnech 2.- 3. 6. 2006.
Volební místnost je v zasedací místnosti Obecního úřadu. Těšíme se na velkou účast voličů.
- Na minulém zasedání bylo navrženo využít prostředky nevyčerpané z rozpočtu na opravu
Kaple Sv. Prokopa na opravu chodníku před Obecním úřadem a Mateřskou školou a vybudování nového
chodníku před obchodem. Jedná se cca o 300 m2 plochy chodníků. Zastupitelé na příštím jednání rozhodnou,
zda tyto chodníky opravíme nebo finanční částku investujeme jiným způsobem. Uvítáme i návrhy občanů.
- V současné době probíhá v obci oprava koryta vodního toku poškozeného po jarním tání. Po
dohodě s p. Spáčilem z Povodí Moravy jsou zpevňovány břehy řeky lomovým kamenem.

- Probíhá stavební řízení na akci „ Vestavba 3 bytových jednotek v č.p. 13 “, tj. na bývalém
Obecním úřadě. Do měsíce by mělo být vystaveno stavební povolení a začnou stavební práce.
- Na minulém jednání ZO byla dohodnuta oprava laviček v obci - v parku, před Pohostinstvím a
u autobusových zastávek. Jedná se o 10 laviček. Zastupitelstvo obce schválilo nakoupení „ lavičkových
plastových prken“ .
- P. Hana Šebrlová navrhla, zda by bylo možné využívat nové průlezky na zahradě Mateřské
školy po dohodě s p. ředitelkou i pro volný čas všech dětí v obci. Je škoda nevyužít tak pěkné zázemí pro děti
v době prázdnin, kdy je školka uzavřena. Starosta přislíbil, že naváže jednání s p. ředitelkou MŠ p.
Benešovou a pokusí se najít řešení, jak zabezpečit fungování zahrady mimo MŠ, ( odemykání a zamykání
zahrady, vstup dětí s doprovodem dospělé osoby - na vlastní nebezpečí, zabránit úmyslnému poškozování
vybavení hřiště, atd. ).
Na závěr zasedání přečetl p. Milan Kobza návrh na usnesení, který byl bez připomínek schválen.
Hlasování 7-0-0
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.

………………………………………………………………………………………
Naši jubilanti, kteří v červnu oslaví svá výročí:
Věra Marková, Irmgard Drexlerová, Anna Novotná, Marie Urválková a Marie
Hyklová.

Naši jubilanti, kteří v červenci oslaví svá výročí:
Jindřich Vabroušek, Josef Falta, Josef Faltus, Rudolf Bouška, Anna Hipská,
Martin Pirkl a Anna Lišková.

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

Rozloučili jsme se : Josef Mareš, Sázava 76

zemřel 5.5.2006

……………………………………………………………………………..
Vítáme vás:
Matyáš Klouda, Sázava 133 nar.: 5.5.2006
Lucie Šuláková, Sázava 43 nar.: 15.5.2006
Vendula Skalová, Sázava 144 nar.: 25.5.2006
………………………………………………………………………………………
Z pověstí o Sázavě
Jedno děvče šlo ze draní pozdě večer z Lanškrouna do Sázavy domů. U Šponarova kříže napadl
je strach, neboť o tomto místě slyšelo mnoho divných příhod vypravovati. A právě před samým křížem
vystoupila ze tmy jakási bílá postava a pravila k dívce, aby jí dala svou černou zástěrku, že za ni dá jinou
bílou. Děvče z počátku něchtělo, ale když postava pořád na ni tolik naléhala, dala mu svoji černou zástěru za
její bílou. Když však si ji chtělo uvázati, mělo v ruce místo zástěry hromádku popela. Děvče se toho tolik
leklo, že je ranila mrtvice.
31.5. 2006 zapsal František Ladislav Khol

