SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
PR OS INE C

2 00 5

tel.a fax: 465 322531, E-mail: obec@obec-sazava.cz, http:// www.obec-sazava.cz

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V pondělí 19. prosince 2005 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, a Jiřina Pauková.
Omluven: p. Milan Kobza, nepřítomni: Jan Urban a Vladislav Bureš
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.
Bylo zjištěno, že varhany v kapli sv. Prokopa nejsou v majetku obce. Vlastníkem je
Římskokatolická farnost – děkanství Lanškroun, tudíž posuzovat jejich stav a případně se
podílet na jejich opravě je možné pouze ve spolupráci s církví. Další jednání v této věci byla
proto odložena.
P. Šlesingerová seznámila přítomné členy zastupitelstva obce s hospodařením Obce Sázava k
30.11.2005. K přednesené zprávě bylo podáno vysvětlení a zastupitelstvo ji vzalo na vědomí.
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové provizorium na rok 2006, ve výši 1/12 měsíčně,
kterým se bude obec řídit až do schválení řádného Rozpočtu na rok 2006.
Zastupitelstvo obce zrušilo své usnesení č. 40/2005 z minulého zasedání „Smlouvu o smlouvě
budoucí“ na koupi pozemků od p. P. Mareše. Tato smlouva byla pro obec nevhodná.
V dlouhé a dosti bouřlivé diskusi byly probrány veškeré možné argumenty pro a proti na koupi
pozemků od p. P. Mareše, zejména vhodnost jeho pozemků pro budoucí rozvoj obce, cena za
nabízené pozemky atd. V návaznosti na tuto diskusi Zastupitelstvo obce jmenovalo a schválilo
„Komisi – poradní orgán zastupitelstva obce“ pro vytipování dalších vhodných lokalit pro
rozvoj obce a pro prvotní jednání s vlastníky pozemků. Složení komise: F.L.Khol, J.B.Urban
a E. Parent.
Jako host na zasedání zastupitelstva vystoupil se svými požadavky p. Langr - nutnost opravy
poškozených oken v kapli, rozšíření parkovací plochy před hřbitovem. Bylo mu sděleno, že
v rozpočtu na příští rok je vyčleněna nemalá částka na opravu kaple. Zatrubnění části příkopu
u hřbitova se musí projednat se Správou a údržbou silnic v Lanškrouně.
Na závěr zasedání přednesl p. Bouška návrh na usnesení, který byl jednohlasně schválen.
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.

Naši jubilanti, kteří v lednu oslaví svá výročí:
Eliška Filipiová, Josef Rejent, Erika Kollertová, Josef Lux, Anna
Volochová, Milada Filipová, Zdeněk Bednář, Antonín Novotný, Jan
Tkačík a Bedřich Pavelka.

Srdečně blahopřejeme

...............................................................................................................................

Vítáme Vás:
Klára Popelářová , Sázava 7, nar.: 28.11.2005
Tomáš Majer, Sázava 144, nar.: 9.12.2005

….....................................................................................................
!!!!!!!!! Změna termínu svozu komunálního odpadu !!!!!!!!
Místo pondělí 26. 12. 2005 bude svoz odpadu v pátek 23.12.2005

Svoz komunálního odpadu v Sázavě v roce 2006

Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2006 se nemění, tj. svoz bude
probíhat vždy v sudém týdnu v pondělí. První svoz bude 9.1.2006.
Změny: místo Velikonočního pondělí 17.4.2006 bude svoz v pátek 14.4.2006
místo Státního svátku pondělí 8.5.2006 bude svoz v pátek 5.5.2006 a
místo Vánočního svátku pondělí 25.12.2006 bude svoz v pátek
22.12.2006

Upozornění VAK Jablonné nad Orlicí

Vzhledem k tomu, že do konce roku 2005 musí být provedeno ještě jedno
vyúčtování vodného a pracovníci VAKu nestihnou odečíst stavy vodoměrů, bude
odběratelům účtována pouze malá záloha.

Obecní úřad v Sázavě a Zastupitelstvo obce Sázava přeje všem svým
občanům krásné Vánoční svátky naplněné štěstím a porozuměním, a
do nového roku 2006 pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
21.12. 2005 zapsal František Ladislav Khol

