OBEC SÁZAVA
Obecní úřad Sázava

čj. OUSA 256/2019
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 18. září 2019
Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Brejša, p. Milan Marek
Návrhová komise: p.Jiřina Pauková, p. Milan Kobza

Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. rozpočtová opatření č.7-8/2019
4. žádost o dotaci POV Pardubického kraje
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, jsou přítomni všichni členové ZO
a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zápis z minulého řádného zasedání ze dne 24.7. 2019 byl
ověřovateli bez připomínek podepsán. Zapisovatelkou byla určena Eva Malátková, ověřovateli
zápisu byli určeni: Ing. Martin Brejša, p. Milan Marek. 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.7/2019 – zvýšení
výdajů – spotřeba plynu a el. energie – vnitřní obchod. Na zasedání ZO v únoru 2019 bylo
rozhodnuto převést výdaje za spotřebované energie v prodejně do výdajů obce. Hlasování: 9 : 0 : 0
- Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Rozpočtové opatření č.8/2019 – zvýšení
výdajů – čištění odpadních vod – nákup služeb.
Hlasování: 9 : 0 : 0
4.
Od roku 1995 je obec zapojena do projektu Programu obnovy venkova Pa kraje.
Žádost o dotaci se podávala vždy do konce září. V letošním roce navrhli zastupitelé požádat o
dotaci z POV na opravu chodníku podél hlavní silnice (směrem na Lubník). Tento chodník ale není
na pozemku obce. Obec nechala vypracovat geometrický plán – přesné zaměření chodníku a bylo
upřesněno, že část pozemku je vlastnictvím fy Forez a část Správy a údržby silnic Pardubického
kraje. Zastupitelstvo obce Sázava tedy pověřilo starostu obce vyvolat jednání s firmou Forez a SUS
Pardubického kraje o možnosti odkoupení pozemku pod chodníkem podél silnice- část p.p.č.710.
V letošním roce se prodloužila lhůta pro podávání žádostí z POV do konce prosince. Pokud se nám
podaří zajistit oddělení části pozemku pod chodníkem a odkup této parcely, podá obec v prosinci
žádost o dotaci POV na opravu tohoto chodníku v roce 2020.
Hlasování: 9 : 0 : 0
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5.
Na OÚ byla doručena žádost o odkup pozemku p.p.č. 1007/74 ve vlastnictví obce
Sázava – o velikosti cca 9m2. Zastupitelstvo obce Sázava schvaluje záměr zveřejnit prodej
pozemku 1007/74 dle GP 445-33/2018 v k.ú. Sázava u Lanškrouna.
Hlasování: 9 : 0 : 0
6.
Při opravách vodovodního řádu v obci Sázava a oslovování vlastníků dotčených
pozemků bylo zjištěno, že mezi pozemky obce se nachází dvě menší pozemkové parcely o výměře
82m2, částečně zasahující do místní komunikace a částečně do travnaté plochy. Pozemky jsou ve
vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zastupitelstvo obce Sázava
pověřilo starostu obce podáním žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o
převod pozemků p.p.č. 1006/12 a 1006/13 v k.ú Sázava u Lanškrouna.
Hlasování: 9 : 0 : 0
7.
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Různé informace:
Stavba poldru v katastru obce byla dokončena. Předání stavby Pozemkovému fondu
proběhne do konce září.
Kontrolní komise provede v říjnu kontrolu v nájemních bytech ve vlastnictví obce.
V bytě v čp. 153 je bude provedena výměna dosluhujícího plynového kotle.
V bytě č.1 v čp.15 byla ukončena nájemní smlouva k 31.10.2019. Bylo provedeno
zveřejnění záměru pronájmu dotčeného bytu. Nový nájemce bude vybrán (dle pořadí)
z žádostí založených na OÚ Sázava.
V nejbližší době bude umístěn na parkovišti u OÚ kontejner pro objemný komunální
odpad. Další sběr objemného komunálního odpadu bude probíhat průběžně – umístěním
kontejneru v prostoru za statkem čp.19, kde je technické zázemí obce a zaměstnanci
obce zde budují zpevněnou plochu s přístřeškem pro umístění kontejneru.
Projekt na stavební pozemky v obci bude firmou předložen zastupitelstvu ke konci října
2019. Poté budou provedeny další kroky k získání stavebního povolení pro vybudování
přístupových komunikací a zasíťování předmětných pozemků. Dále bude uzavřena
Smlouva o smlouvě budoucí s majiteli pozemků, přes které bude vedena kanalizace do
ČOV a zasakování pro dešťovou kanalizaci.
Obec oslovil ředitel Sociálních služeb Lanškroun s nabídkou pro poskytování terénní
pečovatelské služby pro obyvatele obce Sázava. Tato pečovatelská služba by byla
poskytována občanům, kteří o ni požádají, tak, aby se částečně zajistil pobyt potřebných
v domácím prostředí, z důvodu nedostatečné kapacity pro umístění v domově
s pečovatelskou službou v Lanškrouně. O nabídce bude starosta jednat.
Místní komunikace v obci byly v letošním roce značně poškozeny. Vzhledem k začátku
prací na kácení břehového porostu kolem řeky Moravská Sázava bude i nadále
komunikace značně zatěžována. V současné době bude provedeno zajištění komunikace
tak, aby nedošlo k vážnějšímu poškození (hlavně za novým mostem směr Albrechtice a
v zatáčce směr Žichlínek, kde je vážně poškozená krajnice). V příštím roce bude
rozhodnuto o další opravě komunikací.
V příštím týdnu bude schůzka spoluvlastníků lesa v katastru obce Albrechtice.
Hospodaření v lesích společných vlastníků čtyř obcí je problematické – nedaří se najít
firmu, která by zajistila řádné hospodaření dle lesního plánu. Zároveň bude pověřen
nový lesní hospodář.
V nově otevřeném Komunitním centru byla zprovozněna posilovna a je k dispozici
obyvatelům obce Sázava.
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Obecní úřad Sázava
Zahájení:

17.00 hod.

Ukončení: 20.00 hod.

V Sázavě 18. září 2019
Zápis přečetli a ověřili:
Ing. Martin Brejša
p. Milan Marek
p. Jiří Malátek – starosta obce
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