OBEC SÁZAVA
Obecní úřad Sázava

čj. OUSA 68/2022
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. února 2022
Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p. Lenka Parentová, p. Jiřina Pauková
Návrhová komise: Ing. Martin Brejša, Ing. Milan Šulák
Omluveni: p. Josef Hofman, p. Milan Marek, p. Milan Kobza

Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021
4. návrh rozpočtu obce Sázava na rok 2022
5. žádost o dotaci Sdružení obcí Orlicko
6. Smlouva o zřízení služebnosti – CETIN a.s.
7. Smlouva o zřízení služebnosti – VaK Jablonné nad Orlicí
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 22. 11.
2021 byl ověřovateli bez připomínek podepsán. Zapisovatelkou byla určena Eva Malátková,
ověřovateli zápisu byli určeni: p. Lenka Parentová, p. Jiřina Pauková, do návrhové komise byli
schváleni: Ing. Martin Brejša, Ing. Milan Šulák. 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 2021 a bere zprávu na vědomí.
4.
Na minulém zasedání ZO byl zastupitelům předložen návrh rozpočtu obce Sázava na
rok 2022. Zastupitelstvo obce podrobně projednalo provozní výdaje i investice pro rok 2022.
Zastupitelům byla ponechána lhůta pro případné námitky a připomínky k rozpočtu do dalšího
zasedání ZO. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce OU.
5.
Sdružení obcí Orlicko zajišťuje od roku 2001 úpravu téměř 75 km lyžařských stop
v okolí Suchého vrchu a Bukové hory. Obyvatelé Lanškrouna a přilehlých obcí (i té naší) často tyto
stopy využívají. Sdružení obcí Orlicko proto požádalo o příspěvek na zakoupení nové rolby.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sázava pro Sdružení obcí
Orlicko jako příspěvek k zakoupení rolby pro úpravu lyžařských běžeckých stop v oblasti Buková
hora – Suchý vrch ve výši 20.000,-.
Hlasování: 6 : 0 : 0
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6.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti – umístění a
provozování Komunikačního vedení a zařízení společnosti CETIN a.s. na pozemku 84/1 ve
vlastnictví obce Sázava, v k.u. Sázava u Lanškrouna. Společnost CETIN a.s. má uložené
komunikační kabely dálkového napájení v trase cyklostezky z Lanškrouna. Z důvodu bezpečnosti a
lepšího zajištění napájení komunikačních rozvodů spol. CETIN byla provedena změna na
tzv.distribuční připojení, napojení na aktivní rozvaděč, umístěný na pozemcích ve vlastnictví obce.
Hlasování: 6 : 0 : 0
7.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č.SLS/77/21/Hd - vedení vodovodu dle GP 526-51/2021, se společností Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a.s. Společnost VaK Jablonné nad Orlicí je vlastníkem vodovodního řádu v naší
obci, který je letitý. Postupně bude docházet k výměně částí vodovodního vedení. Hlasování: 6 : 0 : 0
8.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby – novostavba na ppč. 4196, KNN – zřízení
nového odběrného místa, kabelové vedení NN na ppč. 1934/1 a 1933 ve vlastnictví obce Sázava se
společností ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování: 6 : 0 : 0
9.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo finanční dar ve výši 1.000,- pro Svaz tělesně
postižených v ČR, z.s., místní organizace Lanškroun.
Hlasování: 6 : 0 : 0
10.
Na minulém zasedání ZO zastupitelstvo obce Sázava schválilo zakoupení dvou měřičů
rychlosti k umístění na silnici II. třídy dle nabídky od firmy Bártek rozhlasy s.r.o. Po podání žádosti o
umístění měřičů bylo policií ČR zamítnuto umístění měřiče ve směru od Lanškrouna, s tím, že měřič
nesmí být umístěn v blízkosti místa pro přecházení (které je součástí cyklostezky), aby nerozptyloval
soustředění řidičů. Nákup byl prozatím odložen, pokusíme se vyvolat s policií nové jednání o
možných variantách řešení.
11.
Starosta obce informoval zastupitele o ukončeném územním řízení a vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby – výstavba inženýrských sítí a přístupové komunikace v lokalitě RD
Sázava. V současné době probíhá řízení ke stavebnímu povolení.
12.
Starosta obce informoval zastupitele, že podnik ZOD Žichlínek ukončuje výrobu
v kravíně v Sázavě a nabízí areál k prodeji.
Zahájení: 17.00 hod.
V Sázavě 2. února 2022

Ukončení: 19.30 hod.

Zápis přečetli a ověřili:
p. Lenka Parentová
p. Jiřina Pauková
p. Jiří Malátek – starosta obce
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