OBEC SÁZAVA
Obecní úřad Sázava

čj. OUSA 303/2020
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 24. června 2020
Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p. Josef Hofman , p. Kamil Mareš
Návrhová komise: Ing. Martin Brejša, p. Milan Marek
Omluveni:

Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Rozpočtová opatření
4. Projektová dokumentace k lokalitě pro stavbu RD
5. Řád veřejného pohřebiště
6. ostatní finanční a majetkoprávní záležitosti
7. různé informace
8. diskuse
9. 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 13. 5. 2020 byl
ověřovateli bez připomínek podepsán. Zapisovatelkou byla určena Eva Malátková, ověřovateli
zápisu byli určeni: p. Josef Hofman, p. Kamil Mareš. Do návrhové komise byli schváleni: Ing.
Martin Brejša, p. Milan Marek. 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.4/2020 – převod v rámci
kapitoly komunální služby a územní rozvoj – zvýšení výdajů na nákup strojů a zařízení, snížení
výdajů na budovy, stavby, převod ve výši 400.000,- Kč.
Hlasování: 9 : 0 : 0
Zastupitelé obce již na minulém zasedání řešili nutnost zakoupení jiného vozidla pro
dopravu materiálů a údržbu v obci. Po posouzení různých variant vozidel se zastupitelé dohodli na
koupi malého nákladního vozidla se sklopnou korbou.
4.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo „Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – č.2018-1078
– výstavba inženýrských sítí a přístupové komunikace v lokalitě RD Sázava.
Hlasování: 9 : 0 : 0
Jednání s firmou ČEZ má další vývoj. Obec nepodepsala změnu smlouvy dle návrhu ČEZ, aby
nadzemní vedení vysokého napětí bylo přeloženo do nové trasy. Jednání se zástupci firmy vedlo
k závěru, že jediné možné řešení lokality ke stavbě RD je, že stávající vedení VN zůstane
zachováno ve stejné trase nadzemního vedení. Po změně smlouvy o dílo s projektantem lokality se
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opět ozvali zástupci firmy ČEZ, že vedení VN přeloží do podzemního vedení, dle již schválené
smlouvy z listopadu 2019. 22. 6. 2020 jsme dostali písemné oznámení, že opravdu platí tato
varianta a my můžeme pokračovat v zastaveném projektu na výstavbu inženýrských sítí a
komunikací v lokalitě ke stavbě RD dle původní smlouvy. Tato „peripetie“ ze strany ČEZ oddálila
územní řízení o projektu stavby – nový termín dle Dodatku č.2 k vydání územního rozhodnutí o
stavbě (a následně stavebního povolení) je 15.9.2020. Pak budeme moci vypsat výběrové řízení na
zhotovitele stavby a začátkem příštího roku (snad) stavba komunikací a sítí začne. Projektování
uložení vysokého napětí do země bude trvat cca 1 rok.
5.
1. září 2017 byla vydána novela Zákona o pohřebnictví. V souvislosti s tímto
nařízením jsou obce provozující pohřebiště nejpozději do 31. 8. 2020 povinny uvést do souladu Řád
pohřebiště obce s novelou zákona. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Řád veřejného pohřebiště
obce Sázava. Podmínky pro užívání pohřebiště v obci se nemění. Nový Řád pohřebiště bude k
nahlédnutí na obecních stránkách OÚ a na hřbitově.
Hlasování: 9 : 0 : 0
6.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce Sázava na
roky 2021 až 2024.
Hlasování: 9 : 0 : 0
Střednědobý výhled rozpočtu obce Sázava byl projednán na zasedání ZO 15. 4. 2020 společně
se Strategickým rozvojovým plánem obce Sázava pro roky 2020 – 2026. Zveřejněn na úřední desce
– bez připomínek.
7.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo finanční dar ve výši 1.000,- pro společnost
Audiohelp z.s. Ústí nad Orlicí.
Hlasování: 9 : 0 : 0
8.
Rekonstrukce kuchyně v mateřské škole proběhne v letních měsících. Na vybavení
kuchyně MŠ dle rozpočtu firmy GASTRO komplet Ústí nad Orlicí ve výši cca 400.000,- Kč nám
byla přiznána dotace MAS Lanškrounsko ve výši 80% nákladů.
9.
Starosta obce podal zastupitelům informace o hospodaření v lesích ve společném
vlastnictví čtyř obcí (Sázava, Albrechtice, Žichlínek, Cotkytle) v katastru obce Albrechtice.
Celková těžba dřeva za rok 2019 byla 521 m3 dřeva. Jedná se o nahodilou těžbu stromů
postižených kůrovcem, polomy a úklid lesa, nutnou pro údržbu lesa (nejde o plánovanou těžbu dle
lesního hospodářského plánu). Za půl roku 2020 bylo zatím vytěženo a prodáno 449 m3 dřeva.
V lesích bylo vysázeno celkem 3905 nových sazenic stromků, vystavěny oplocenky a odpracováno
40 hodin údržbové práce (výřez plevelných rostlin, úklid cest, pálení klestu). Od roku 2017 jsme
obdrželi dotace ve výši 78 742,- Kč na likvidaci kůrovce a 20 282,- Kč na práci v lese. Byla podána
žádost o dotaci za rok 2019.
Zahájení: 17.00 hod.
V Sázavě 24. června 2020
Zápis přečetli a ověřili:
p. Kamil Mareš
p. Josef Hofman
p. Jiří Malátek – starosta obce

Ukončení: 19.00 hod.
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