OBEC SÁZAVA
Obecní úřad Sázava

čj. OUSA 267/2020
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 13. května 2020
Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p. Jiřina Pauková, Ing. Milan Šulák
Návrhová komise: p. Josef Hofman , p. Kamil Mareš
Omluveni: p. Lenka Parentová

Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Rozpočtová opatření
4. Dodatek ke smlouvě – projektová dokumentace k lokalitě pro stavbu RD
5. Smlouva o dílo – projektová dokumentace Cyklostezka
6. Zpracování studie na akci „Nakládání se splaškovými odpadními vodami
v obci Sázava“
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 15. 4.
2020 byl ověřovateli bez připomínek podepsán. Zapisovatelkou byla určena Eva Malátková,
ověřovateli zápisu byli určeni: p. Jiřina Pauková, Ing. Milan Šulák. Do návrhové komise byli
schváleni: p. Josef Hofman, p. Kamil Mareš. 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 bere na vědomí Rozpočtové opatření č.1/2020 – příjem
– odvody za odnětí zemědělské půdy, schváleno starostou obce dne 27. 4. 2020.
- Zastupitelstvo obce Sázava bere na vědomí Rozpočtové opatření č.2/2020 – výdaje
– krizová opatření, nákup materiálu, schváleno starostou obce dne 27. 4. 2020.
- Zastupitelstvo obce Sázava schvaluje Rozpočtové opatření č.3/2020 – výdaje – obnova
památek, opravy a udržování.
Hlasování: 8 : 0 : 0
4.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo „Dodatek ke smlouvě o dílo – č.2018-1078 –
výstavba inženýrských sítí a přístupové komunikace v lokalitě RD Sázava.
Hlasování: 8 : 0 : 0
Po jednání s firmou ČEZ vyplynulo, že jediné možné řešení lokality ke stavbě RD je, že stávající
vedení VN zůstane zachováno. Kvůli tomu bude však potřeba změna již hotového projektu na
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lokalitu ke stavbě – změnu projektu řeší dodatek ke smlouvě. Vzniknou nám tak další náklady na
nový projekt a bohužel to oddálí i možnost prodeje stavebních parcel – termín stavebního povolení
je leden 2021.
5.
Zastupitelé obce byli seznámeni se Smlouvou o dílo č.202001 na zhotovení
projektových dokumentací „Cyklostezka s pěším provozem Lanškroun – Sázava“, uzavřenou mezi
svazkem obcí Lanškrounsko a Ing. Jiřím Cihlářem. Předmětem smlouvy je dopracování projektové
dokumentace na cyklostezku, tak, aby bylo možné letos v září požádat o dotaci SFDI.
6.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo zpracování variantní technicko – ekonomické
studie na akci: „Nakládání se splaškovými odpadními vodami v obci Sázava“ za nabídkovou cenu
68.000,- Kč bez DPH.
Hlasování: 8 : 0 : 0
Vypracování této studie nám umožní udělat si představu, jaké jsou možné varianty
provedení kanalizace v obci i cenu jejich realizace.
7.
5.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo příspěvek na podporu Linky bezpečí ve výši
Hlasování: 8 : 0 : 0

8.
Rekonstrukce kuchyně v mateřské škole proběhne v letních měsících. Byla podána
žádost o dotaci MAS Lanškrounsko.
9.
Pro letošní rok podala obec žádost o dotaci na POV Pardubického kraje na opravu
střechy na statku čp.19. Po předložení cenového návrhu na opravu rozhodli zastupitelé o rozdělení
akce na dvě části. V příštím roce bude možné opět požádat o úhradu části nákladů z dotace Pa kraje.
10.
Již při sestavování rozpočtu na rok 2020 byl do rozpočtu zařazen plán nákupu
zahradního traktůrku pro údržbu zeleně v obci. Zastupitelé obce pověřili starostu, aby zajistil
cenovou nabídku na nákup stroje.
11.
Zastupitelé projednávali možnost uspořádání kulturních akcí po ukončení nouzového
stavu. Rozhodli o posunutí akce „Dětský den“ na datum 13.6.2020 (pokud bude povoleno scházení
více než 100 osob).
12.
Zastupitel p. Kobza upozornil na volný pohyb psů v obci (konkrétně jeden
nebezpečný pes, který již napadl více kolem jdoucích lidí). P. Kobza byl pověřen oslovit majitelku,
aby zabezpečila psa proti volnému pobíhání, popř bude muset být řešeno s policií ČR.
Zahájení: 17.00 hod.
V Sázavě 13. května 2020
Zápis přečetli a ověřili:
p. Jiřina Pauková
Ing. Milan Šulák
p. Jiří Malátek – starosta obce

Ukončení: 19.00 hod.
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