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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V pondělí 28. srpna 2006 se konalo zasedání zastupitelstva Obce Sázava. Přítomni byli tito
členové zastupitelstva obce: p. Emil Parent, Vladislav Bureš, Josef Bouška, František Ladislav Khol, mgr.
Bernard Urban, Jiřina Pauková, Milan Kobza, Jan Urban a 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 ze dne 24.7.2006 bylo konstatováno, že nebyly zadané
žádné úkoly k plnění. Usnesením z mimořádného zasedání zastupitelstva obce ze dne 31.7.2006 bylo
navrženo ředitelce a učitelce MŠ Sázava, aby zvážily další spolupráci a navrhly řešení narušené komunikace
mezi zaměstnanci MŠ a rodiči. Zasedání se zúčastnila p. ředitelka MŠ, která prohlásila, že komunikace ve
škole na profesní úrovni funguje nepřetržitě a na pracovní poradě upraví pracovní náplně zaměstnanců
konkrétně tak, aby nedocházelo k pochybení při podávání informací rodičům. P. učitelka Havlíčková, která se
nezúčastnila zasedání ZO, při rozhovoru se starostou obce prohlásila, že se i nadále bude snažit, aby
komunikace ve školce fungovala, což je nezbytné pro správný chod školky. Starosta učitelku i ředitelku
důrazně upozornil, že si nepřeje, aby mezi sebou využívaly ke komunikaci ostatní zaměstnance MŠ.
P. Malátková seznámila přítomné s výsledkem hospodaření k 31.7.2006. Zastupitelstvo obce
vzalo bez připomínek na vědomí. Dále přednesla návrh na rozpočtovou změnu č. 3/2006, kterou
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo.
Vzhledem k tomu, že se k 1. září uvolní byt v čp. 15, Zastupitelstvo obce se zabývalo jeho
přidělením dalšímu nájemci. Z došlých čtyř žádostí bylo vyhověno p. Daliboru Procházkovi, Sázava 17.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.7.2006. Ostatní tři žádosti byly zamítnuty.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova pro rok
2007 na druhou fázi opravy kaple Sv. Prokopa v Sázavě.
Starosta informoval Zastupitelstvo obce o přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 kontrolní
skupinou z finančního odboru Krajského úřadu v Pardubicích, kontrola proběhne dne 13. října 2006.
Paní Šípková nabízí obci k prodeji pozemkové parcely za vepřínem až po rybníčky p. Kokory –
výměra kolem 3 ha – za cenu 70,- Kč/m2 . Zastupitelstvo obce navrhuje jednat o snížení ceny a splátkovém
prodeji.
Starosta navrhl znovu přehodnotit opravu chodníku před Obecní úřadem a Mateřskou školou.
Zastupitelstvo obce se po diskusi rozhodlo, že chodník přímo před budovou bude ještě v letošním roce
opraven.
Zastupitelstvo obce schválilo pro volební období 2006 – 2010, že funkce starosty i místostarosty
bude funkcí neuvolněnou. Zároveň starosta informoval, že volby proběhnou ve dnech 20. a 21. října 2006 a
že do Zastupitelstva obce kandiduje jenom deset nezávislých kandidátů, z nichž se utvoří devítičlenné
zastupitelstvo obce.
Na požádání obyvatel bytového domu čp. 15 bude zajištěno vymalování společných prostor

domu, opraví se okno na schodišti, vymění se prkna na pískovišti a doplní se písek, opraví se průsak vody ve
sklepení a na schodišti.
Prolézačky na hřišti pro děti budou vyrobeny svépomocí, musí být pevnější i pro větší děti a musí
vyhovovat bezpečnostním normám. Podloží pod prolézačkami bude z drcené kůry a vstup na ně bude na
vlastní nebezpečí. Za zhotovení se zaručuje p. Milan Kobza.
Na horním konci obce jsou nevyužívané a zrezivělé autobusové zastávky, p. Kobza navrhl jejich
odstranění a zaručil se za likvidaci a za zhotovení označníků zastávky na znamení, které musí zůstat na místě.
Pan Rudolf Bouška přišel na zasedání s žádostí o skácení stromu – smrku na zahradě
u Kolomazníků – ohrožuje mu dům. Žádost o skácení musí podat majitel stromu a pak bude znovu projednána
a přehodnocena. Žádost byla již jednou podána ale na doporučení odborníka zamítnuta – zdravý strom velké
hodnoty.
Na závěr zasedání přednesl p. mgr. Bernard Urban návrh na usnesení, který byl zastupitelstvem obce bez
připomínek schválen.
Hlasování 9-0-0
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.

………………………………………………………………………………………
Naši jubilanti, kteří v září oslaví svá výročí:
Karel Maleček, Anna Novotná,
Jindřich Vabroušek.

Marie Kolomazníková, Eliška Filipiová a

Srdečně blahopřejeme

…………………………………………………………………………
Na přání starších spoluobčanů, čekajících na dovoz obědů u rampy
prodejny EMPA, nechal zde Obecní úřad v Sázavě umístit zahradní lavičku.
Důchodci byli rádi, že si mohou při čekání sednout. Tuto radost jim asi po
čtrnácti dnech pokazil někdo, kdo si také chtěl sednout a odpočívat, a tak
jednoduše v noci přijel a lavičku si odvezl !!! Proto dotyčného vyzýváme, aby
lavičku přivezl zpět na své místo, aby si důchodci při čekání na oběd opět
mohli posedět.
V sobotu 2. září 2006 se koná na hřišti v Sázavě „LOUČENÍ S LÉTEM“
Od 17.oo hod. je na programu sportovní odpoledne pro děti a večer od
20.oo hod. hraje kapela „Švagři“ k tanci i poslechu.

EKOLA České Libchavy

na základě vyhodnocení výkonů svozových
vozidel při svozu odpadu na lanškrounsku si dovoluje požádat od 1.10.2006 o
změnu svozového dne na sudý pátek. V září bude svoz ve středu jako dosud, ale
další svozové dny budou: pátek 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12. a 29.12.

Ekola Vám touto cestou děkuje za vstřícnost a pochopení !
30.8. 2006 zapsal František Ladislav Khol

