OBEC SÁZAVA

čj. OUSA 236/2017
Sp. zn.: 101.2.1.
Sk. zn.: A/10
Počet listů: 3
Počet listů příloh: 0

ZÁP I S
z jednání Zastupitelstva obce Sázava ze dne 6. září 2017

Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Brejša, p. Milan Kobza
Návrhová komise: p. Jiří Kokora, p. Lenka Parentová
Omluveni: p. Kamil Mareš, p. Milan Marek, p. Jiřina Pauková

Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. zadání Územní studie v obci Sázava
4. dotace POV Pardubického kraje
5. smlouva o zřízení služebnosti – inženýrská síť
6. smlouva o zřízení služebnosti, věc.břemene ČEZ Distribuce, a.s.
7. opravy ČOV
8. ostatní finanční a majetkoprávní záležitosti
9. různé informace
10. diskuse
11. závěr

1.
Zasedání zahájil starosta obce p. Jiří Malátek. Přivítal přítomné hosty a členy
zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, je přítomna nadpoloviční většina
členů ZO a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zápis z minulého řádného zasedání ze dne
28.6.2017 byl ověřovateli bez připomínek podepsán. Zapisovatelkou byla určena Eva Malátková,
ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Martin Brejša, p. Milan Kobza. Do návrhové komise byli
schváleni: p. Jiří Kokora, p. Lenka Parentová. P. starosta přednesl návrh programu, kterým se
zasedání bude řídit. Program byl jednohlasně schválen.

2.

Kontrolou usnesení z min.zasedání bylo konstatováno, že zadané úkoly byly splněny.

3.
Zastupitelstvo obce Sázava na minulém zasedání zastupitelstva obce vydalo Změnu
č.1 Územního plánu obce Sázava. V návaznosti na schválení této změny (vydáním veřejné
vyhlášky) musí stavební úřad Lanškroun zpracovat zadání pro Územní studii, která pozemky
určené pro výstavbu dle Územního plánu obce rozdělí na jednotlivé parcely, vyřeší přístupové
komunikace a zasíťování těchto pozemků,….. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo zpracování
Územní studie pro pozemky určené k výstavbě Ing. arch. Dagmar Vaníčkovou,dle cenové
nabídky.
Hlasování: 6 : 0 : 0
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4.
V roce 2017 podala obec Sázava žádost o dotaci z programu POV Pardubického
kraje na opravu a nátěr venkovní fasády obecního úřadu a MŠ. Žádost byla pro rok 2017
zamítnuta. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo podání žádosti o dotaci na stejnou akci pro rok
2018.
Hlasování: 6 : 0 : 0
5.
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě – vedení splaškové kanalizace pod povrchem pozemku ppč. 1127 (ostatní plocha )
ve vlastnictví obce Sázava, k.ú. Sázava u Lanškrouna k novostavbě rodinného domu na st.p.č.
70/1.
Hlasování: 6 : 0 : 0
6.
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV – 122014887/VB/2 – kabelové vedení NN a pojistkového pilíře SR402 na pozemku ppč. 1005/8 a
1109/1 ve vlastnictví obce Sázava, k.ú. Sázava u Lanškrouna k novostavbě rodinného domu na
st.p.č. 70/1.
Hlasování: 6 : 0 : 0
7.
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o dílo č. 002/2017 na dodávku ČOV
(strojně-technologické části) akce: „Čištění odpadních vod z č.p. 13, k.ú. Sázava u Lanškrouna“
dle cenové nabídky Ing. Zdeněk Sekerka – ADOS, Biskupice 3, 569 43 Jevíčko. Hlasování: 6:0:0
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o dílo č. 003/2017 na dodávku ČOV (strojnětechnologické části) akce: „Rekonstrukce ČOV na st. 271, k.ú. Sázava u Lanškrouna“ dle cenové
nabídky Ing. Zdeněk Sekerka – ADOS, Biskupice 3, 569 43 Jevíčko.
Hlasování: 6 : 0 : 0
Obě opravy čističek odpadních vod budou provedeny během září dle projektové dokumentace.
8.
Firma Data IT s.r.o., která nám zajišťuje kompletní ekonomický informační
software (účetní program, program pro správu majetku, nájmů, poplatků,… ) informovala již
začátkem roku 2017 o blízké technické i finanční neudržitelnosti současného software především
v návaznosti na legislativní rámec a metodiku. V důsledku především velkého množství
legislativních změn je nutné vytvořit nový software, na kterém firma již delší dobu pracuje. Firma
Data IT s.r.o. žádá o dotaci na modernizaci tohoto programu.
Zastupitelstvo obce schválilo účast obce v projektu „Modernizace ekonomických informačních
systémů orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu Orlickoústecka“ a pověřuje
starostu obce k podpisu Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu
„Modernizace ekonomických informačních systémů orgánů místní samosprávy a školských zařízení
regionu Orlickoústecka“.
Hlasování: 6 : 0 : 0
9.
V roce 2015 byly dokončeny komplexní pozemkové úpravy extravilánu obce a
s nimi i plán společných zařízení – cesty, průlehy, poldr,…V letošním roce proběhlo stavební
řízení a doprojektování cesty C3. Bylo vydáno stavební povolení a zažádáno o dotaci na stavbu
poldru a cesty. Stavba bude zahájena na jaře 2018, po dokončení budou společná zařízení
převedena z majetku státu do majetku obce Sázava.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o právu provést stavbu č. PM048021/2017ZHMMaj/717/2108-17/Ru – polní cesta C3 a průleh – propustek včetně opevnění na parc.č.4002,
vodní plocha , ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p., v k.ú. Sázava u Lanškrouna. Hlasování: 6 : 0 : 0
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10.
Během roku 2017 se dle schválení ZO zpracovával projekt na zřízení
komunitního centra v prostorách nad pohostinstvím. Projekt je kompletně dokončen a do konce
září bude podána žádost o dotaci. Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci – MAS
Lanškrounsko – projekt IROP – komunitní centra, na zřízení komunitního centra v obci Sázava.
11. Starosta obce informoval zastupitele o podání žádosti o dotaci Lanškrounskem –
svazkem obcí na výstavbu cyklostezky Lanškroun - Sázava. V současné době čekáme na
vyhodnocení žádostí. Zastupitelé obce pověřili starostu dokončením kupní smlouvy na pozemky
v obci, které budou stavbou cyklostezky dotčené (byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí).
12. Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou finanční podporu - dar z rozpočtu obce
Sázava pro společnost AUDIHELP z.s. poradenské středisko pro sluchově postižené, ve výši
1000,- Kč.
Hlasování: 6 : 0 : 0

-

13. Různé informace:
V domě čp.19 (obcí zakoupený statek) se uvolnil byt 1+1. Zastupitelé rozhodli pronajmout
tento byt až po důkladné rekonstrukci – oprava topení, malování, pořízení nové kuch.
linky,… Záměr pronájmu bytu bude zveřejněn na úřední desce.

-

Po zbourání staré budovy Fi Forez u autobusové zastávky je prostor nekrytý a při špatném
počasí „nevlídný“ pro čekající na autobus. Zastupitelé obce proto rozhodli o zakoupení
autobusové čekárny do středu obce před závod fi. Forez.
Hlasování: 6 : 0 : 0

-

Před budovu obecního úřadu bude pro adventní dobu zabudován stojan na jehličnatý strom
a před vánoci umístěn strom s novým vánočním osvětlením.

Zahájení: 17.00 hod.
V Sázavě 6. září 2017

Ukončení: 19.30 hod.

Zápis přečetli a ověřili:
Ing. Martin Brejša
p. Milan Kobza
p. Jiří Malátek – starosta obce

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

