OBEC SÁZAVA

čj. OUSA 174/2017
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 28. června 2017

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

Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. vydání změny č.1 Územního plánu obce Sázava
4. smlouva o zřízení služebnosti – Povodí Moravy, s.p.
5. ostatní finanční a majetkoprávní záležitosti
6. různé informace
7. diskuse
8. 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
31.5.2017 byl ověřovateli bez připomínek podepsán. Zapisovatelkou byla určena Eva Malátková,
ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Milan Šulák, p. Jiřina Pauková. Do návrhové komise byli
schváleni: p. Kamil Mareš, Ing. Martin Brejša. 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, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen
„stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, ustanovení § 13 a přílohy
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, ustanovení § 171 a následujících
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává pro katastrální území
Sázava u Lanškrouna Změnu č. 1 územního plánu Sázava formou opatření obecné povahy, které je
přílohou tohoto usnesení.
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Zadání pořízení změny č.1 Územního plánu obce Sázava bylo schváleno v listopadu 2014. Od té
doby probíhal legislativní proces schvalování změny, tak abychom do územního plánu obce mohli
zařadit nově koupené pozemky pro výstavbu rodinných domků. Schválením této změny (vydáním
veřejné vyhlášky) po povinném zveřejnění, bude moci obec Sázava zadat vypracování Územní
studie pro tyto pozemky a pokračovat v plánování stavebních parcel v obci.
Hlasování: 6 : 0 : 0
4.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti s Povodím
Moravy, s.p., vyústní objekt ČOV na ppč. 1098/3 v katastrálním území Sázava u Lanškrouna.
Nový vyústní objekt byl vybudován naproti kulturnímu domu a bude společný pro dvě čističky
odpadních vod (u čp.152 a u KD). Projekt pro opravu čističky u kulturního domu a čističky u
autosalonu Holomek je zadaný ke stavebnímu řízení a v letošním roce by se oprava obou čističek
měla realizovat.
Hlasování: 6 : 0 : 0

5.
-

Různé informace:

Zastupitelé rozhodli o pořízení nové web kamery na čapí hnízdo.

Zahájení: 18.00 hod.
V Sázavě 28. června 2017

Ukončení: 19.00 hod.

Zápis přečetli a ověřili:
Ing. Milan Šulák
p. Jiřina Pauková
p. Jiří Malátek – starosta obce
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