OBEC SÁZAVA
Obecní úřad Sázava

čj. OUSA 576/2020
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 21. října 2020
Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Milan Šulák, p. Josef Hofman
Návrhová komise: Ing. Martin Brejša, p. Milan Marek
Omluveni: p. Jiřina Pauková, p. Lenka Parentová, p. Milan Kobza, p. Kamil Mareš

Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Rozpočtová opatření
4. Zpráva o uplatňování územního plánu obce Sázava
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, je přítomna nadpoloviční většina
členů ZO a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zápis z minulého řádného zasedání ze dne 19. 8.
2020 byl ověřovateli bez připomínek podepsán. Zapisovatelkou byla určena Eva Malátková,
ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Milan Šulák, p. Josef Hofman. 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.
Rozpočtová opatření:
- Zastupitelstvo obce Sázava bere na vědomí Rozpočtové opatření č.7/2020 – příjem
Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy SR – volby do Zastupitelstva
Pardubického kraje ve výši 31.000,- Kč.
-

Zastupitelstvo obce Sázava schvaluje Rozpočtové opatření č.8/2020 – zvýšení výdajů –
vnitřní obchod a služby – elektrická energie, pojištění funkčně nespecifikované – pojistné
vozidla, celkem ve výši 60.000,- Kč.
Hlasování: 5 : 0 : 0

-

Zastupitelstvo obce Sázava schvaluje Rozpočtové opatření č.9/2020 – zvýšení výdajů –
činnost místní správy – služby zpracování dat ve výši 26.000,- Kč.
Hlasování: 5 : 0 : 0

4.
V souladu s ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona je obec povinna každé čtyři roky
provést vyhodnocení Územního plánu, tj. vypracovat a v zastupitelstvu schválit další Zprávu o
uplatňování územního plánu. Zastupitelstvo obce Sázava určilo dle ust. § 6 odst. 5 písm. f) zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební
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zákon) ve vazbě na ust. § 55 odst. 1 a ust. § 47 odst. 1 a 4 stavebního zákona, p. Jiřího Malátka jako
zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při vyhodnocení Územního plánu Sázava a
při
zpracování
návrhu
Zprávy
o
uplatňování
územního
plánu
Sázava.
Hlasování: 5 : 0 : 0
5.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Dohodu o ukončení Dohody o partnerství
k projektu Technologické centrum Lanškroun.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo uzavření „Smlouvy o komplexní podpoře provozu a
užití informačního systému“ s firmou GORDIC spol. s r.o. a „Smlouvy o poskytování
hostingových služeb“ s firmou ASI informační technologie s.r.o. v souvislosti s ukončením správy
spisové služby Technologickým centrem Lanškroun. Technologické centrum Lanškroun bylo
zřízeno před 10 lety za pomoci dotace EU. Udržitelnost projektu vypršela, proto Lanškroun
ukončil činnost tohoto centra a obec musí i nadále zajistit fungování spisové služby.
Hlasování: 5 : 0 : 0

6.
- Starosta informoval zastupitele o pokračování výkupu pozemků s chodníkem
(kolem parkoviště firmy Forez ). Po vypracování geometrického plánu bylo zažádáno o souhlas
s dělením pozemků na MěÚ Lanškroun. Obec dle předběžné dohody od fi Forez pozemek odkoupí.
-

Starosta informoval zastupitele o přiznání dotace na výstavbu cyklostezky. Dotace byla
přiznána Svazku obcí Lanškrounsko od Regionálního rozvojového programu ve výši 85%
všech uznatelných nákladů. Dle podepsané smlouvy by stavba cyklostezky měla proběhnout
v příštím roce. V současné době bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby.

-

Projekt na lokalitu ke stavbě rodinných domků byl dokončen. Bude zahájeno stavební řízení.

Zahájení: 17.00 hod.
V Sázavě 21. října 2020

Ukončení: 18.00 hod.

Zápis přečetli a ověřili:
Ing. Milan Šulák

…………........................

p. Josef Hofman

........................................

p. Jiří Malátek – starosta obce

.........................................

