OBEC SÁZAVA
Obecní úřad Sázava

čj. OUSA 290/2019
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 6. listopadu 2019
Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p. Lenka Parentová, p. Josef Hofman
Návrhová komise: Ing. Milan Šulák, p.Jiřina Pauková
Omluveni: p. Milan Kobza

Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. rozpočtová opatření
4. Smlouva o smlouvě budoucí – pozemky
5. žádost o dotaci POV Pardubického kraje
6. příprava rozpočtu na rok 2020
7. Rozpočet MŠ na rok 2020
8. rozpočtové provizorium na rok 2020
9. dodatek ke směrnici o inventarizaci, inventury
10. ostatní finanční a majetkoprávní záležitosti
11. různé informace
12. diskuse
13. 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 18.9. 2019
byl ověřovateli bez připomínek podepsán. Zapisovatelkou byla určena Eva Malátková, ověřovateli
zápisu byli určeni: p. Lenka Parentová, p. Josef Hofman . Do návrhové komise byli schváleni: Ing.
Milan Šulák, p.Jiřina Pauková. 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.9/2019 – zvýšení
výdajů – zájmová činnost v kultuře, záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. a pojištění majetku
obce. Jedná se o navýšení výdajů na vybavení Komunitního centra (PC sestava, nábytek) a na
Pouťový program – schváleno na zasedání ZO 3. 4. 2019.
Hlasování: 8 : 0 : 0
- Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Rozpočtové opatření č.10/2019 – převod
rozpočtového určení v rámci kapitoly Komunální služby a územní rozvoj.
Hlasování: 8 : 0 : 0
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4.
V rámci projektu pro vytvoření stavebních parcel na stavbu RD v Sázavě jsme
pokročili v jednání s vlastníky dotčených pozemků. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu
o spolupráci při výstavbě inženýrských sítí v lokalitě „RD Sázava“. Jedná se o smlouvu s majiteli
pozemků, přes které bude vedena dešťová kanalizace a vytvoření zasakovací jímky na dešťovou
vodu. Smlouva upravuje i vedení splaškové kanalizace do ČOV Lanškroun. Dále smlouva upravuje
možnost napojení soukromých pozemků na inženýrské sítě vytvořené obcí v dané lokalitě. Po
provedení stavby inženýrských sítí bude uzavřena smlouva o služebnosti.
Hlasování: 8 : 0 : 0
5.
V říjnu jsme požádali provozovatele distribuční soustavy el. energie – ČEZ
Distribuce o vyjádření k přeložce nadzemního vedení VN v lokalitě pro stavbu RD Sázava do
vedení podzemního. Dle nabídky - Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu č. Z S14 12
8120072411, o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el.
energie s firmou ČEZ Distribuce – přeložka VN 2263. Předběžné vyčíslení nákladů na přeložku VN
je 2 865 000,- Kč. Po podpisu smlouvy firma ČEZ provede přesné projektové zaměření včetně
získání stavebního povolení. A následně po úhradě zálohy provede přeložku.
Hlasování: 8 : 0 : 0
6.
Na OÚ byla doručena žádost o odkup pozemku p.p.č. 1007/74 ve vlastnictví obce
Sázava – o velikosti cca 9m2. Záměr prodeje byl vyvěšen – bez námitek. Zastupitelstvo obce
Sázava schválilo prodej pozemku 1007/74 dle GP 445-33/2018 v k.ú. Sázava u Lanškrouna za cenu
50,- Kč/m2.
Hlasování: 8 : 0 : 0
7.
První zemědělská Pardubice nabízí obci Sázava k odkoupení pozemky sousedící
s pozemky obce ppč.4191 a 4192 v katastru obce Sázava u Lanškrouna. Pozemky jsou vedeny jako
zemědělská orná půda, v územním plánu – krajinná zeleň zemědělská a lokální biocentrum.
Zastupitelstvo obce Sázava bere na vědomí nabídku První zemědělské Pardubice na odkup ppč.
4191 a 4192. O koupi pozemků nemá obec zájem.
Hlasování: 8 : 0 : 0
8.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy
venkova na opravu chodníku na ppč. 710. Po vypracování GP a oddělení části pozemkové parcely
pod chodníkem bude pokračováno v jednání s fi FOREZ Reality s.r.o. o odkoupení dané parcely.
Hlasování: 8 : 0 : 0
9.
Zastupitelstvo obce Sázava bere na vědomí Rozpočet Mateřské školy Sázava na rok
2020. Rozpočet MŠ na rok 2020 byl navýšen o 17.000,- Kč na výši 307.000,- Kč. (navýšeny ceny
za energie a služby).
10.
Zastupitelstvo obce jednalo o návrhu rozpočtu obce Sázava na rok 2020. Hlavní
investiční akce v roce 2020 budou: projekt k lokalitě pro stavbu rodinných domků a investice
spojené s budováním inženýrských sítí a komunikací v lokalitě výstavby RD Sázava, oprava
místních komunikací, chodníku (podána žádost o dotaci z POV Pardubického kraje), projekt na
stavbu cyklostezky. Návrh rozpočtu byl předložen zastupitelům k dalším připomínkám. Po
schválení finančním výborem bude návrh zveřejněn a schvalován počátkem příštího roku.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 do doby, než
bude schválen řádný rozpočet. Budou hrazeny výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce a
výdaje zahájených investičních akcí dle smluvních vztahů uzavřených v minulých obdobích,
přičemž obec dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků. Provozní
výdaje se budou odvíjet od výdajů roku 2019 podle skutečnosti roku 2019. Neinvestiční příspěvek
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pro zřízenou příspěvkovou organizaci bude poskytnut na 1. čtvrtletí roku 2020 ve výši ¼
schváleného neinvestičního příspěvku pro MŠ dle rozpočtu na rok 2019.
Hlasování: 8 : 0 : 0
11.
Od 1. prosince budou probíhat inventury majetku obce. Zastupitelstvo obce Sázava
schválilo Dodatek ke směrnici o provádění inventarizace majetku a závazků Obce Sázava a plán
inventur na rok 2019 – příloha č.9.
Hlasování: 8 : 0 : 0
12.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo zvýšení nájmů v obecních bytech o míru
valorizace za rok 2019 od 1.2.2020 (dle nájemních smluv).
Hlasování: 8 : 0 : 0
13.
1.1.2020.

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo zvýšení ceny stočného na cenu 20 Kč/m3 od
Hlasování: 8 : 0 : 0

14. Různé informace:
-

Zahájení:

Starosta obce informoval zastupitele o stavbě cyklostezky Lanškroun – Sázava. Po
několika jednáních s městem Lanškroun a manažerem Svazku obcí Lanškrounsko (který
zajišťuje stavbu cyklostezky) bylo rozhodnuto, že projekt, který nám předložil projektant
vybraný z řádného výběrového řízení, není dostačující pro výběrové řízení na stavitele
při podání žádosti o dotaci. Město Lanškroun trvá na stavbě cyklostezky za pomoci
dotace SFDI. V současné době byl proto osloven projektant pro vypracování nového
projektu. V příštím roce požádá Svazek obcí Lanškrounsko o dotaci ze SFDI na stavbu
cyklostezky. Svazek obcí Lanškrounsko zvažuje podání žaloby na firmu Máša Projekt za
nedodání projektové dokumentace dle uzavřené smlouvy.

17.00 hod.

Ukončení: 20.00 hod.

V Sázavě 6. listopadu 2019
Zápis přečetli a ověřili:
p. Lenka Parentová
p. Josef Hofman
p. Jiří Malátek – starosta obce

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

