OBEC SÁZAVA
Obecní úřad Sázava

čj. OUSA 165/2019
Sp. zn.: 101.2.1.
Sk. zn.: A/10
Počet listů: 1
Počet listů příloh: 0

ZÁP I S
z jednání Zastupitelstva obce Sázava ze dne 29. května 2019
Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p. Milan Marek, p. Kamil Mareš
Návrhová komise: p. Jiřina Pauková , p. Milan Kobza

Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. rozpočtová opatření č.2-4/2019
4. Smlouva o poskytnutí dotace z POV Pardubického kraje
5. Smlouva o právu k umístění stavby, služebnost…
6. Žádost o dotaci - Lanškrounsko svazek obcí
7. Závěrečný účet obce Sázava za rok 2018
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 v nových prostorách Komunitního centra Sázava. Konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno, jsou přítomni všichni členové ZO a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zápis
z minulého řádného zasedání ze dne 3. 4. 2019 byl ověřovateli bez připomínek podepsán.
Zapisovatelkou byla určena Eva Malátková, ověřovateli zápisu byli určeni: p. Milan Marek, p.
Kamil Mareš. Do návrhové komise byli schváleni: p. Jiřina Pauková , p. Milan Kobza. 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 schválilo Rozpočtové opatření č.2/2019 – příjem a
výdaje - neinvestiční dotace z všeobecné pokl. správy SR – volby do Evropského parlamentu.
Dotace byla poskytnuta ve výši 29.000,- Kč. Zpět do státního rozpočtu bude odvedeno po
vyúčtování cca 7.300,- Kč.
Hlasování: 9 : 0 : 0
- Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Rozpočtové opatření č.3/2019 – příjem neinv.
dotace Pa kraje – program obnovy venkova. Dotace byla poskytnuta ve výši 110.000,-Kč na akci:
Oprava místních komunikací.
Hlasování: 9 : 0 : 0
- Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Rozpočtové opatření č.4/2019 – příjem
z prodeje pozemků ve výši 58.000,- Kč.
Hlasování: 9 : 0 : 0
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4.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu
obnovy venkova od poskytovatele – Pardubický kraj, na neinvestiční akci – oprava místních
komunikací ve výši 110.000,- Kč.
Hlasování: 9 : 0 : 0
V souvislosti s přiznáním dotace na opravu místních komunikací schválilo
Zastupitelstvo obce Sázava uzavření Smlouvy o dílo s firmou Strabag a.s. na provedení stavebních
prací – oprava místních komunikací – asfaltové povrchy, dle cenové nabídky ze dne 23.5.2019
(celkem 341.675,- Kč bez DPH).
Hlasování: 9 : 0 : 0
5.
- Zastupitelstvo obce Sázava schválilo uzavření Smlouvy o právu k umístění a
provedení stavby a o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – s fi Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlicí, a.s., na akci: „Sázava - stavební úpravy vodovodu u fy Holomek „ na ppč. 1110,
1007/13, 1006/25, 1006/1, 1006/9 a 1006/10 v k.ú. Sázava u Lanškrouna. Jedná se o investiční akci
Vodovodů a kanalizací Jablonné nad Orlicí – rekonstrukce stávajícího poruchového vodovodního
řadu v délce 257m.
Hlasování: 9 : 0 : 0
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
(služebnosti) – nové odběrné místo NN na ppč. 229/1 v k.ú. Sázava u Lanškrouna. Hlas.: 9 : 0 : 0
- Zastupitelstvo obce Sázava schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene (služebnosti) a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2018704/VB/1 – nové odběrné
místo NN na ppč. 992/6 v k.ú. Sázava u Lanškrouna.
Hlasování: 9 : 0 : 0
6.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo podání žádosti o dotaci na Lanškrounsko svazek obcí, z programu Drobná architektura Lanškrounska – na výrobu nových lavic do Kaple
sv.Prokopa. Stávající lavice jsou značně poškozené červotočem a dle posudku truhláře není možné
je znovu opravit. Po dohodě s farností Lanškroun – vlastníkem vybavení Kaple sv. Prokopa
v Sázavě, necháme vyrobit nové lavice. Dále bude nutné řešit i havarijní stav oltářů a ostatního
vybavení kaple.
Hlasování: 9 : 0 : 0
7.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet
obce Sázava za rok 2018 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad. Závěrečný účet obce včetně příloh je
vystaven na úřední desce úřadu (i elektronické), popř. k nahlédnutí na OÚ Sázava. Hlas.: 9 : 0 : 0
8.
- Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou finanční podporu - dar z rozpočtu obce
Sázava na činnost TJ Albrechtice ve výši 15.000,- Kč.
Hlasování: 9 : 0 : 0
- Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnou finanční podporu - dar z rozpočtu obce
Sázava na provoz Linky bezpečí, z.s. ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování: 6 : 1 : 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnou finanční podporu - dar z rozpočtu obce
Sázava na podporu Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí ve výši 3.000,- Kč.
Hlasování: 7 : 1 : 1
9.

Různé

- Starosta obce informoval zastupitele o dalším jednání o cyklostezce Sázava – Lanškroun.
Dotaci ze SFDI jsme opět nezískali (ze 74 žádostí bylo vyhověno pouze 29.) Byla nám přiznána
dotace z MAS Lanškrounsko ve výši 3 miliony korun. Na základě těchto faktů proběhlo jednání se
zástupci vedení města Lanškroun a svazku obcí Lanškrounsko. Svazek obcí, který zaštiťuje tuto
akci, vypíše výběrové řízení na stavitele cyklostezky a jedná o případném financování stavby.
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Stavba proběhne pravděpodobně v příštím roce. Jednání s městem Lanškroun a svazkem obcí bude
dále probíhat – zejména o splátkách úvěru (jednorázová platba nebo splátkový kalendář).
-

Stavba poldru a přilehlých komunikací bude dokončena kompletně do konce měsíce

srpna.
Stavba Komunitního centra je dokončena - řešíme poslední náležitosti ke kolaudaci
nově vybudovaných prostor. Oficiální otevření – „den otevřených dveří“ proběhne v termínu pouti
– v sobotu 6.7. 2019 v době od 15.00 do 17.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

Zahájení: 17.00 hod.
V Sázavě 29. května 2019

Ukončení: 21.00 hod.

Zápis přečetli a ověřili:
p. Milan Marek
p. Kamil Mareš
p. Jiří Malátek – starosta obce

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

