OBEC SÁZAVA
Obecní úřad Sázava

čj. OUSA 63/2021
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 10. února 2021
Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p. Milan Kobza, p. Milan Marek
Návrhová komise: Ing. Milan Šulák, p. Jiřina Pauková
Omluveni: p. Kamil Mareš

Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020
4. rozpočtové opatření 10/2020
5. rozpočet obce Sázava na rok 2021
6. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti – CETIN a.s.
7. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
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, je přítomna nadpoloviční většina
členů ZO a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zápis z minulého řádného zasedání ze dne 9. 12.
2020 byl ověřovateli bez připomínek podepsán. Zapisovatelkou byla určena Eva Malátková,
ověřovateli zápisu byli určeni: p. Milan Kobza, p. Milan Marek. 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 bylo seznámeno s Výroční zprávou o zajištění práva
fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím za rok 2020 a bere zprávu na vědomí. Žadatelé o poskytnutí informace
podávali pouze jednoduché ústní dotazy. Tyto byly zodpovězeny na místě bez poplatku.
4.
Zastupitelstvo obce Sázava bere na vědomí Rozpočtové opatření č.10/2020 – zvýšení
výdajů na pěstební činnost v lesích,odvádění a čištění odpadních vod, sběr a svoz komunálního
odpadu, neinvestiční příspěvek MŠ a činnost místní správy (náhrady mezd v době nemoci), vše v
úhrnné výši 36.001,- Kč, schválené starostou obce dne 30.12.2020.
5.

Zastupitelstvo obce Sázava

a/ schvaluje Rozpočet obce Sázava na rok 2021 takto:

OBEC SÁZAVA
Obecní úřad Sázava
Celkové příjmy ve výši:
8.813.000,- Kč
Zapojení prostředků z minulých let
2.500.000,- Kč
Celkové výdaje ve výši:
11.313.000,- Kč.
Rozpočet se schvaluje jako schodkový.
b/ schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky v příloze usnesení.
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Hlasování: 8 : 0 : 0

- Zastupitelstvo obce Sázava schvaluje stanovení závazného ukazatele pro
příspěvkovou organizaci obce Sázava - MŠ Sázava na rok 2021 ve výši: 324.000,- Kč. Finanční
prostředky budou vyplaceny čtvrtletně: 1. čtvrtletí 78.000,- Kč 2.čtvrtletí 82.000,- Kč 3. čtvrtletí
82.000,- Kč 4. čtvrtletí 82.000,- Kč .
Hlasování: 8 : 0 : 0
Zastupitelé projednali sestavení rozpočtu na rok 2021. Hlavní prioritou výdajové
části rozpočtu je investice do výstavby cyklostezky Lanškroun – Sázava a lokality pro stavbu
rodinných domků. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce OÚ od 9.12.2020 – bez připomínek.
6.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti se společností CETIN a.s. k ppč. 84/1 a 242 k umístění vedení elektronických
komunikací (Komunikační vedení a zařízení). Společnost CETIN a.s. má uložené komunikační
kabely dálkového napájení v trase budoucí cyklostezky z Lanškrouna. Z důvodu bezpečnosti a
lepšího zajištění napájení komunikačních rozvodů spol. CETIN bude provedena změna na
tzv.distribuční připojení, napojení na aktivní rozvaděč, umístěný na pozemcích ve vlastnictví obce.
Hlasování: 8 : 0 : 0
7.
Zastupitelstvo obce Sázava bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce za rok 2020, vykonaného dne 21.12.2020 Krajským úřadem Pardubického kraje – nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
8.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo přijetí finančního daru pro Mateřskou školu
Sázava od obce Lubník. V obci Lubník není zřízena mateřská školka, proto část dětí z této obce
navštěvuje mateřskou školu v Sázavě.
Hlasování: 8 : 0 : 0
9.
Zastupitelstvo obce souhlasí se vznikem Dohody o provedení práce s Lenkou
Parentovou (zastupitelkou obce Sázava) pro vykonávání činnosti pro Sbor pro občanské záležitosti
– na dobu neurčitou. Podle zákona o obcích, zastupitelé obce vykonávající pro zajištění chodu obce
činnost na Dohodu o provedení práce nebo Dohodu o provedení činnosti musí mít tuto činnost
schválenou zastupitelstvem obce.
Hlasování: 8 : 0 : 0
10.
Zastupitelstvo obce schválilo Dohodu o výběru poplatků a předávání podkladů pro
firmu EKOLA České Libchavy s.r.o. v souvislosti se změnou zákona o odpadech – výběr poplatku
za ukládání odpadů na skládku od 1.1.2021. V prosinci 2020 byl schválen nový zákon o odpadech –
odpadovém hospodářství, který mimo jiné mění podmínky a navyšuje částky za ukládání odpadu na
skládkách. Spol. EKOLA Č.Libchavy s.r.o. nabízí obcím, které jsou zapojené do zajištění likvidace
odpadu touto firmou, zajištění administrativní činnosti v souvislosti s těmito poplatky (vykazování
množství odpadů, forma likvidace, žádosti o slevy,…).
Hlasování: 8 : 0 : 0
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11.
Zastupitelstvo obce schválilo zadání vypracování projektové dokumentace
„intenzifikace ČOV pod čp.165, Sázava“ za nabídkovou cenu 33.800 Kč. ČOV v lokalitě za
mostem, směr Albrechtice je v současné době poslední nerenovovanou ČOV v obci. Kapacita
čištění odpadní vody je již na hraně a bude nutné pro připojení dalších občanů (nemovitostí) k ČOV
pracovat na úpravě této čističky. Zpracování projektové dokumentace bylo zadáno p. Petru
Studenému, Žichlínek.
Hlasování: 8 : 0 : 0
12.
Na obec byla doručena žádost o změnu Územního plánu obce v souvislosti se
změnou bonifikace půdy na dotčené pozemkové parcele. Starosta obce informoval předběžně
zastupitele o této žádosti. Do příštího zasedání ZO zjistí, jaké by byly podmínky změny územního
plánu (dle doporučení odboru územního plánování MěÚ Lanškroun).
13.
Člen zastupitelstva obce – p. Hofman kontaktoval p. Šípkovou, majitelku pozemků
v lokalitě u hřiště. P. Šípková je ochotna jednat o budoucí koupi pozemků obcí. Zastupitelé
projednali možnosti cenové nabídky za tyto pozemky. Starosta obce byl zastupiteli pověřen
k dalšímu jednání.
14.
Projektová dokumentace pro lokalitu ke stavbě rodinných domků „za hřbitovem“ je
dokončena a probíhá řízení k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbě
příjezdových komunikací a zasíťování parcel.
15.
Na stavbu cyklostezky vyhlásil DSO výběrové řízení na dodavatele stavby. Zároveň
svazek obcí Lanškrounsko schválil podepsání smlouvy o úvěru na stavbu cyklostezky (do doby
čerpání dotace) s Komerční bankou a.s.

Zahájení: 17.00 hod.
V Sázavě 10. února 2021

Ukončení: 20.00 hod.

Zápis přečetli a ověřili:
p. Milan Kobza

…………........................

p. Milan Marek

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

p. Jiří Malátek – starosta obce

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

