OBEC SÁZAVA
Obecní úřad Sázava

čj. OUSA 307/2021
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 2. června 2021
Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p. Milan Kobza, p. Milan Marek
Návrhová komise: Ing. Martin Brejša, p. Jiřina Pauková
Omluveni:, p. Kamil Mareš, p. Lenka Parentová

Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. rozpočtová opatření 2 a 3/2021
4. Závěrečný účet obce Sázava za rok 2020
5. Účetní závěrka 2020 obec a MŠ Sázava
6. Smlouva o poskytnutí dotace z POV Pa kraje
7. Smlouva o poskytnutí mimořádného investičního členského příspěvku
DSO Lanškrounsko
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 14. 4.
2021 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. Martin Brejša, 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 vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.2/2021 –
příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů pandemie Covid 19, schválené
starostou obce dne 23. 4. 2021.
Zastupitelstvo obce Sázava vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.3/2021 – příjem dotace
z Programu obnovy venkova, schválené starostou obce dne 23.4.2021.
4.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet
obce Sázava za rok 2020 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad. Přezkoumání hospodaření obce za rok
2020 provedl Krajský úřad Pa kraje dne 4. 5. 2021, poté byl závěrečný účet obce zveřejněn na
úřední desce (i elektronické). Závěrečný účet včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce a
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dokladu o čerpání rozpočtu za rok 2020 je zveřejněn na stránkách obce i nadále. Hlasování: 7 : 0 : 0
Zastupitelstvo obce Sázava vzalo na vědomí zprávu o plnění přijatých opatření k nápravě
nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo účetní závěrku obce Sázava sestavenou k 31.12.
2020.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace obce
Sázava – Mateřské školy Sázava, sestavenou k 31. 12. 2020 a hospodářský výsledek příspěvkové
organizace obce Sázava – Mateřská škola Sázava za rok 2020 ve výši 40.718,35 Kč. Zastupitelstvo
obce schvaluje převod hospodářského výsledku hospodaření MŠ Sázava za rok 2020 ve výši:
30.718,35 Kč do rezervního fondu MŠ a ve výši 10.000,- Kč do fondu odměn. Hlasování: 7 : 0 : 0
5.

6.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu
obnovy venkova Pardubického kraje na akci „ Oprava střechy na obecní budově“. Pro letošní rok
podala obec žádost o dotaci na POV Pardubického kraje na opravu druhé části střechy na statku
čp.19. Dotace byla přiznána ve výši 100.000,- Kč (max 50% nákladů).
Hlasování: 7 : 0 : 0
7.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí mimořádného
investičního členského příspěvku DSO Lanškrounsko na realizaci akce „Cyklostezka Lanškroun –
Sázava“ ve výši 1.038.656,- Kč. Po několika letech snažení byl konečně poklepán základní kámen
stavby cyklostezky Sázava – Lanškroun. Díky přiznané dotaci ve výši 90% uznatelných nákladů
budou výdaje obce na stavbu cyklostezky ve výši cca 1 milion (Lanškroun bude přispívat částkou
cca 2 miliony). Stavbu provede firma M – SILNICE a.s. Stavba cyklostezky bude dle podepsané
smlouvy a podmínek přiznání dotace dokončena v letošním roce.
Hlasování: 7 : 0 : 0
8.
Na minulém zasedání projednali zastupitelé obce žádost o odkoupení pozemku ppč.
1085 z vlastnictví obce. Pozemek je přístupovou komunikací k jednomu rodinnému domu a přímo
navazuje na zpevněnou místní komunikaci. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce – bez
připomínek. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo prodej ppč. 1085 (ostatní komunikace) z důvodu
zřízení zpevněné přístupové komunikace k domu čp.71 za cenu 50,- Kč/m2.
Hlasování: 7 : 0 : 0
9.
V návaznosti na dokončení kompletní Technicko – ekonomické studie nakládání se
splaškovými odpadními vodami v obci Sázava jednal starosta obce se zástupci společností Alatere
profi s.r.o. a Dilucidum s.r.o., kteří se podílejí na zpracování studií kanalizace i v okolních obcích
(Luková, Třešňovec,..). Zastupitelé obce dlouze diskutovali o nutnosti připravit projekt kanalizace
v obci. Legislativa (i péče o životní prostředí) v současné době nepovoluje jinou likvidaci
odpadních vod než vyvážecí jímku nebo ČOV (majitelé nemovitostí jsou povinni doložit doklady o
likvidaci odpadních vod). Je zřejmé, že zákony týkající se této oblasti se budou spíše zpřísňovat a
dojde i na kontroly životního prostředí. Proto je nutné a žádoucí být připraveni co nejlépe, až bude
vypsán dotační titul pro výstavbu kanalizací pro obce nad 500 obyvatel, mít připraven projekt na
stavbu.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo uzavření příkazní smlouvy se společností ALATERE
profi s.r.o. na služby související s žádostí o dotaci a administrací projektu „Výstavba kanalizace
v obci Sázava“.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo uzavření příkazní smlouvy se společností
DILUCIDUM s.r.o. na služby: organizace zadávacího řízení na dodavatele projektové
dokumentace, výkon TDS a KOBOZP a zhotovitele stavby projektu „Výstavba kanalizace v obci
Sázava“.
Hlasování: 7 : 0 : 0
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10.
Starosta obce informoval zastupitele o pokračování jednání – Územního řízení pro
vytvoření lokality pro stavbu rodinných domků v Sázavě. V současné době probíhá dokončení
studie EIA (vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí). Zároveň probíhají jednání s majiteli
pozemků dotčených stavbou (sousedící pozemky a pozemky, kde vznikne služebnost – věcné
břemeno uložení inženýrských sítí). Zastupitelstvo obce Sázava pověřilo starostu obce k uzavření
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku ppč. 4157 k uložení kanalizační
přípojky pro lokalitu k výstavbě RD.
Hlasování: 7 : 0 : 0
11.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo finanční dar ve výši 1.000,- pro společnost
Audiohelp z.s. Ústí nad Orlicí.
Hlasování: 7 : 0 : 0
12.

Starosta obce informoval zastupitele:

Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí zahájilo
práce na obnově katastrálního operátu v obci. „Digitalizace“ byla zahájena v květnu 2021, probíhat
bude do října 2022. Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic pozemků a budov
zváni písemně katastrálním úřadem. Prosíme o součinnost s pracovníky katastrálního úřadu.
Dle požadavku členů zastupitelstva a zástupců veřejnosti kontaktoval p. starosta
p.Šípkovou, majitelku pozemků v lokalitě u hřiště. Ta ocenila nabídku ke koupi pozemků za strany
obce, ale prozatím nemá zájem pozemky prodávat.
V Lanškrouně proběhlo za účasti zástupců Pardubického kraje, ŘSD, starostů obcí
ORP Lanškroun a města Lanškroun jednání o studii budoucího obchvatu města Lanškroun.
Město Lanškroun připravuje Plán územního systému ekologické stability ORP
Lanškroun, do kterého by se svými návrhy měli zapojit i okolní obce. Jedná se o koncepční návrh
tvorby a údržby životního prostředí v okolí města Lanškroun. „Územní systém ekologické stability
krajiny (ÚSES) je definován jako „vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu“. Vytváření územního systému
ekologické stability (ÚSES) je podle § 4 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků,
obce i stát.“

Zahájení: 17.00 hod.
V Sázavě 2. června 2021

Ukončení: 20.00 hod.

Zápis přečetli a ověřili:
p. Milan Kobza
p. Milan Marek
p. Jiří Malátek – starosta obce
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