OBEC SÁZAVA
Obecní úřad Sázava

čj. OUSA 217/2020
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 15. dubna 2020

Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p. Josef Hofman , p. Lenka Parentová
Návrhová komise: p. Milan Marek, p. Milan Kobza
Omluveni:

Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Závěrečný účet obce Sázava za rok 2019
4. Účetní závěrka 2019 obec a MŠ Sázava
5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Sázava
6. Strategický rozvojový plán obce
7. Dodatek ke smlouvě – přeložka vedení ČEZ
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. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, jsou přítomni všichni členové ZO
a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zápis z minulého řádného zasedání ze dne 5. 2. 2020 byl
ověřovateli bez připomínek podepsán. Zapisovatelkou byla určena Eva Malátková, ověřovateli
zápisu byli určeni: p. Josef Hofman, p. Lenka Parentová. Do návrhové komise byli schváleni:
p. Milan Marek, 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 celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet
obce Sázava za rok 2019 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
provedl Krajský úřad Pa kraje dne 17. 2. 2020, poté byl závěrečný účet obce zveřejněn na úřední
desce (i elektronické). Závěrečný účet včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce a dokladu o
čerpání rozpočtu za rok 2019 je zveřejněn na stránkách obce i nadále.
Hlasování: 9 : 0 : 0
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4.
Na základě předložených dokladů o hospodaření obce a příspěvkové organizace MŠ
Sázava za rok 2019 : Zastupitelstvo obce Sázava schválilo účetní závěrku obce Sázava sestavenou
k 31. 12. 2019. Hlasování: 9 : 0 : 0 Zastupitelstvo obce Sázava schválilo účetní závěrku příspěvkové
organizace obce Sázava – Mateřské školy Sázava, sestavenou k 31. 12. 2019. Hlasování: 9 : 0 : 0

5.
Zastupitelé obce byli seznámeni s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu obce na
roky 2021 – 2024. Výhled rozpočtu na následující roky určuje rozpočtově předpokládané příjmy
obce a plánované výdaje – především provozní výdaje obce a plánované investiční záměry.
V následujících letech je to především investice na stavbu cyklostezky a vybudování lokality pro
stavbu rodinných domků. Střednědobý výhled rozpočtu je zveřejněn na úřední desce
k připomínkám a projednán bude na dalším zasedání ZO Sázava.
6.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Strategický rozvojový plán obce Sázava pro rok
2020 – 2026.
Hlasování: 9 : 0 : 0
Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce,
vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu.
Je základním programovacím a koncepčním dokumentem, prostřednictvím něhož obec plánuje
realizaci svých budoucích aktivit v oblasti rozvoje sociálního, kulturního a ekologického charakteru
na území obce.
Ke strategickému rozvojovému plánu obce bude přihlíženo při plánování investic a
sestavování rozpočtu obce. Umožní tak naplňovat vizi obce a přispěje k vylepšení koordinace
plánovaných aktivit v obci.
Dále je plán rozvoje vhodnou pomůckou při řízení financí a rozpočtu obce, která umožňuje
snadnější přístup k dotačním zdrojům, protože žadateli o dotaci umožňuje poukázat, že při realizaci
investiční (neinvestiční) akce se nejedná o nahodilou činnost, ale o akci, která je součástí
koncepčního rozvoje obce.
Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvořený obecním úřadem, jenž
vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit, demografického, ekonomického,
sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území obce.
Strategický rozvojový plán obce Sázava by se měl stát otevřeným dokumentem, který bude
reagovat na aktuální situaci jak v obci, tak ve společnosti. Zastupitelstvo bude tento plán alespoň
jednou do roka revidovat a aktualizovat.
Základní myšlenka rozvoje obce spočívá ve vytvoření kvalitního prostředí pro lidi
v současné době žijící a pracující v obci. Cílem je, ale i vytvoření kvalitních podmínek pro
zvyšování počtu obyvatel v naší obci.
Pro následující období je nadále stěžejní výstavba cyklostezky a vytvoření parcel pro
výstavbu rodinných domků. V letošním roce bude provedena kompletní rekonstrukce kuchyně MŠ,
dále je v rozvojovém plánu zařazena průběžná údržba budov v majetku obce, veřejného osvětlení,
chodníků a komunikací v obci, podpora kulturních a sportovních akcí v rámci kulturního domu,
komunitního centra a sportovního areálu obce, úprava veřejných prostranství v obci, výhledově
např. digitalizace intravilánu obce nebo vybudování kanalizace.
V návaznosti na Strategický rozvojový plán je využíván i Střednědobý výhled rozpočtu
obce, který nastavuje konkrétní výši investic, které strategii provádějí v konkrétním období.
Strategický rozvojový plán obce je zveřejněn na stránkách obce.
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7.
Starosta obce už na minulém zasedání informoval zastupitele o pokračování
v projektu na vybudování infrastruktury ke stavebním parcelám. Firma M projekt dokončila
projektovou dokumentaci a v lednu mělo začít jednání o vydání stavebního povolení. Bohužel
z firmy ČEZ přišlo oznámení o tom, že vedení vysokého napětí nemůže být uloženo do země, dle
již podepsané smlouvy. Obec ve spolupráci s projektantem jednala s fi ČEZ o možném dalším
řešení nastalé situace. Zastupitelé souhlasí, pokud se nenajde jiný technicky možný způsob řešení,
že stávající vedení VN zůstane zachováno. Kvůli tomu bude však potřeba změna již hotového
projektu na lokalitu ke stavbě. Vzniklé náklady na nový projekt zvážíme, zda budeme vymáhat
soudně od fi.ČEZ. Bohužel to oddálí možnost prodeje stavebních parcel.
8.
V kapli sv. Prokopa byla dokončena instalace nových lavic. Zastupitelé obce souhlasí
s provedením odborné likvidace dřevokazného hmyzu v dalším vybavení kaple „zaplynováním“.
9.
Starostové obcí Sázava a Albrechtice se dohodli na společném plánu vytvoření studie
na výstavbu kanalizace v obcích.
10.
Obec Sázava je součástí MAS Lanškrounsko. Abychom mohli jejích služeb využívat
i nadále, zastupitelstvo obce Sázava schválilo zařazení území obce Sázava do územní působnosti
Místní akční skupiny Lanškrounsko, z. s. na následující období 2021-2027. Hlasování: 9 : 0 : 0
11.
V mateřské škole Sázava zůstává poslední „nedořešené a nemodernizované“ místo kuchyň. Zastupitelé již při schvalování rozpočtu na rok 2020 zařadili kompletní rekonstrukci
kuchyně do tohoto rozpočtu. Fi GASTRO komplet po konzultaci s ředitelkou MŠ a kuchařkou
školky vypracovala projekt. Obec by ráda na rekonstrukci kuchyně využila úhradu části nákladů
z dotace MAS Lanškrounsko. Zastupitelstvo obce Sázava pověřuje starostu obce zadáním
zpracování žádosti o dotaci na modernizaci kuchyně Mateřské školy Sázava firmu REDEA
Žamberk. Rekonstrukce proběhne v letních měsících.
Hlasování: 9 : 0 : 0
12.
Vzhledem k současné „koronavirové“ situaci, jednání zastupitelstva obce probíhalo
za přísných hygienických podmínek – v komunitním centru, aby mohly být dodrženy rozestupy 2m,
v rouškách, s dezinfekcí při příchodu i odchodu. Starosta obce konstatoval, že v naší obci probíhá
vyhlášený nouzový stav bez problémů. Zajištěná desinfekce i roušky, byly využity především
v prodejně a později se uplatní při otevření MŠ. Bohužel byla zrušena spousta plánovaných akcí –
některé budou nahrazeny později letos, některé budou až příští rok. Provoz posilovny i komunitního
centra bude obnoven dle nařízení vlády. Požadavky na zajištění desinfekce pro domácnosti nebo
zajištění nákupů pro seniory jsme nezaznamenali (přesto, že jsme je nabízeli). Máme štěstí, že
v naší obci žijí samí zodpovědní, šikovní a samostatní občané, kteří chápou a dodržují nařízení
vlády a respektují pravidla vyhlášeného nouzového stavu. Děkujeme Vám za to.
Zahájení: 17.00 hod.
V Sázavě 15. dubna 2020
Zápis přečetli a ověřili:
p. Lenka Parentová
p. Josef Hofman
p. Jiří Malátek – starosta obce

Ukončení: 20.30 hod.
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