OBEC SÁZAVA

čj. OUSA 246/2018
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 19. září 2018
Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p. Milan Kobza, p. Jiří Kokora
Návrhová komise: p. Milan Marek, Ing. Martin Brejša
Omluvena: p. Lenka Parentová (příchod v 18.00 hodin)
Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. rozpočtové opatření
4. smlouva o pronájmu pozemku
5. smlouva o umístění zařízení
6. žádost o dotaci z POV Pa kraje na rok 2019
7. ostatní finanční a majetkoprávní záležitosti
8. různé informace
9. diskuse
10. 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
25.7.2018 byl ověřovateli bez připomínek podepsán. Zapisovatelkou byla určena Eva Malátková,
ověřovateli zápisu byli určeni: p. Milan Kobza, p. Jiří Kokora. Do návrhové komise byli
schváleni: p. Milan Marek, 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 schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 – neinvestiční
přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu – volby do ZO Sázava. Hlas.: 8:0:0
4.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o nájmu pozemku ppč. 466/2, trvalý
travní porost. Na obecní úřad Sázava byla doručena žádost společenství vlastníků (6 žadatelů) o
společný pronájem pozemku ppč. 466/2 – trvalý travní porost, v současné době využívaný jako
„zahrádky“ jednotlivých vlastníků bytů v domě čp.144 ve vlastnictví SBD Lanškroun. Záměr
pronájmu pozemku byl dle zákona zveřejněn – bez připomínek.
Hlasování: 8 : 0 : 0
5.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o umístění zařízení – technologie
vysílacího bodu na střeše budovy OÚ Sázava pro firmu OMEGA tech s.r.o. Hlasování: 8 : 0 : 0
6.
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy
venkova Pardubického kraje na rok 2019 na opravu vybraných místních komunikací – ppč. 1033,
1007/20 a 1007/16.
Hlasování: 8 : 0 : 0
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7.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo zveřejnění záměru obce prodat pozemek ppč.
1007/76 – ostatní plocha ve vlastnictví obce Sázava, v k.ú. Sázava u Lanškrouna. Jedná se o
přístupovou cestu k nemovitosti.
Hlasování: 8 : 0 : 0
8.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo zveřejnění záměru obce prodat a směnit
pozemky dle GP 448-47/2018 ve vlastnictví obce Sázava, v k.ú. Sázava u Lanškrouna. Jedná se o
směnu pozemků, které jsou pod soukromou nemovitostí ve vlastnictví obce a naopak cesty a kanál
ve vlastnictví soukromé osoby – budou převedeny do vlastnictví obce.
Hlasování: 8 : 0 : 0
9.
Starosta obce informoval zastupitele o zaměření pozemků u nemovitosti čp.10, kde
soukromé pozemky zasahují až do krajnice místní komunikace. Po vypracování geometrického
plánu obec (dle dohody se současným vlastníkem) odkoupí část pozemku bezprostředně
navazující na místní komunikaci.
10. Zastupitelé obce vedli diskuzi o možnosti přijmout dalšího zaměstnance do hlavního
pracovního poměru pro údržbu obce.
11. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo koupi příslušenství k čelnímu nakladači dle
cenové nabídky firmy ARTE RYCHNOV spol. s r.o. Zakoupeno bude nářadí k údržbě místních
komunikací – drapáková lopata a zametací koště v ceně cca 300.000,- Kč (dle aktuálního kurzu).
Hlasování: 9 : 0 : 0
12. Starosta obce informoval zastupitele o pokračování stavby „Společných zařízení dle
pozemkové úpravy“ – stavba poldru. Proběhlo kácení břehového porostu podél potůčku. Dřevo
bude ponecháno k využití při pořádání akcí pro veřejnost na hřišti. Dále probíhá bagrování a
zakládání hráze poldru. Upozorňujeme, že platí zákaz vstupu na celé staveniště!
13. Starosta obce informoval zastupitele o pokračování jednání ke stavbě cyklostezky.
V letošním roce nebyla přiznána dotace na stavbu cyklostezky Lanškroun – Sázava. V současné
době probíhá výběrové řízení na stavbu cyklostezky a bude znovu podána žádost o dotaci na příští
rok.
14. Starosta obce informoval zastupitele o pokračování jednání o územní studii a výběru
projektanta k územnímu řízení pro lokalitu ke stavění rodinných domků. Územní studie stále nebyla
schválena . Jednání nejsou jednoduchá a vzhledem k potřebě dalších vyjádření se bohužel i výběr
projektanta oddaluje. Rovněž není v současné době snadné najít vhodného projektanta – do
výběrových řízení se firmy nehlásí (nemají volné kapacity).
Zahájení:

17.00 hod.

Ukončení: 21.00 hod.

V Sázavě 19. září 2018
Zápis přečetli a ověřili:
p. Milan Kobza
p. Jiří Kokora
p. Jiří Malátek – starosta obce
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