OBEC SÁZAVA
Obecní úřad Sázava

čj. OUSA 152/2022
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 9. března 2022
Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Brejša, Ing. Milan Šulák
Návrhová komise: p. Milan Marek, p. Milan Kobza
Omluven: p. Kamil Mareš

Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. rozpočet obce Sázava na rok 2022
4. ostatní finanční a majetkoprávní záležitosti
5. různé informace
6. diskuse
7. 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 2. 2. 2022
byl ověřovateli bez připomínek podepsán. Zapisovatelkou byla určena Eva Malátková, ověřovateli
zápisu byli určeni: : Ing. Martin Brejša, Ing. Milan Šulák, do návrhové komise byli schváleni p.Milan
Marek, p. Milan Kobza. P. starosta přednesl návrh programu, kterým se zasedání bude řídit, do
programu byly doplněny body: určení oddacího místa a termínů pro rok 2022, dohoda o změně
katastrální hranice, dohoda o zajištění údržby cyklostezky. Program byl jednohlasně schválen.
2.

Kontrolou usnesení z min.zasedání bylo konstatováno, že zadané úkoly byly splněny.

3.

Zastupitelstvo obce Sázava

a/ schválilo Rozpočet obce Sázava na rok 2022 takto:
Celkové příjmy ve výši:
9.608.000,- Kč
Zapojení prostředků z minulých let
10.000.000,- Kč
Celkové výdaje ve výši:
19.608.000,- Kč.
Rozpočet se schvaluje jako schodkový.
b/
schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky v příloze usnesení.
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 byl podrobně projednán na minulých zasedáních, návrh rozpočtu
byl zveřejněn na úřední desce (bez připomínek). Zastupitelé vznesli několik dotazů na úpravu
rozpočtu – navýšení částky na opravu poškozených komunikací v obci, navýšení částky na zakoupení
údržbové techniky – traktoru……
Hlasování: 8 : 0 : 0
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo stanovení závazného ukazatele pro příspěvkovou
organizaci obce Sázava - MŠ Sázava na rok 2022 ve výši: 349.000,- Kč. Finanční prostředky budou
vyplaceny čtvrtletně: 1. čtvrtletí 82.000,- Kč 2.čtvrtletí 89.000,- Kč 3. čtvrtletí 89.000,- Kč 4.
čtvrtletí 89.000,- Kč .
Hlasování: 8 : 0 : 0

OBEC SÁZAVA
Obecní úřad Sázava

čj. OUSA 152/2022
Sp. zn.: 101.2.1.
Sk. zn.: A/10
Počet listů: 1
Počet listů příloh: 0

4.
Zastupitelstvo obce Sázava stanovilo v souladu s ust. § 11a, odst. 3) zákona č.
301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném
znění, jako určená místa pro konání svatebních obřadů v obci Sázava pro rok 2022 Kapli svatého
Prokopa v Sázavě a areál sportoviště v obci Sázava, katastrální území Sázava u Lanškrouna, ppč.
4251, termíny pro uzavírání manželství pro rok 2022 jsou – 11. 6. 2022, 9. 7. 2022 a 20. 8. 2022.
Hlasování: 8 : 0 : 0
5.
Zastupitelstvo obce Sázava projednalo a schválilo Dohodu o změně katastrální hranice
obce a o změně hranice obce mezi obcí Albrechtice a Sázava. Dohoda včetně katastrální mapy je
přílohou usnesení.
Hlasování: 8 : 0 : 0
Od loňského roku probíhá mapování hranic pozemků v intravilánu obce Sázava – získávají se
podklady pro digitalizaci katastrální mapy obce. V průběhu mapování budou napraveny i některé
nesrovnalosti ve vlastnictví pozemků. Přes katastrální hranice mezi územím obce Sázava a
Albrechtice je postavena budova v areálu ve vlastnictví ZOD Žichlínek, dále je hranice katastru
vedena středem části vodoteče - řeky. Zastupitelstva obce Sázava i Albrechtice souhlasili se změnou
katastrální hranice obce mezi obcemi Sázava a Albrechtice, souhlas vyjádřilo rovněž ZOD Žichlínek
a Povodí Moravy. Od poloviny března se v obci budou opět pohybovat geodeti. Ti budou digitálně
zaměřovat hranice pozemků v horní polovině obce (od Albrechtic po hlavní křižovatku), tak jak byly
vlastnické vztahy v loňském roce vymezeny vlastníky pozemků.
6.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Dohodu o zajištění údržby cyklostezky
Lanškroun – Sázava, uzavřenou se Svazkem obcí Lanškrounsko a městem Lanškroun. Hlasov.: 8 :0:0
Cyklostezka byla dokončena koncem loňského roku. Letos proběhlo několik drobných dodělávek a
po doplnění mobiliáře bude cyklostezka zkolaudována. Vlastníkem cyklostezky je svazek obcí
Lanškrounsko. Dohoda o údržbě upravuje podmínky udržování sjízdnosti v zimním i letním období,
údržbu přilehlé zeleně apod. – dle hranic katastrálního území obce Sázava a Lanškroun. Těší nás, jak
hojně je cyklostezka využívána.
7.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo finanční dar ve výši 50.000,- jako humanitární
pomoc Ukrajině na konto Českého červeného kříže.
Hlasování: 8 : 0 : 0
8.

Různé informace:

Kontrolní výbor obce Sázava provedl před koncem roku kontrolu v obecních bytech.
Zastupitelé projednali drobné opravy nutné v jednotlivých bytech, většinu oprav zajistí zaměstnanci
obce. V letošní roce bude nutná i oprava střechy na čp.15.
Na sále je nefunkční jeden z fukarů plynového topení. Zastupitelé schválili zakoupení
nového fukaru dle cenové nabídky (cca. 75.000,-Kč). Bude se projednávat i možnost jiného
alternativního zdroje topení – elektrické přímotopy, solární panely,….
-

Starosta obce informoval zastupitele o pokračujícím řízení ke stavebnímu povolení –
výstavba inženýrských sítí a přístupové komunikace v lokalitě RD Sázava. Vzhledem k ukončenému
územnímu řízení jsme oslovili geodeta s žádostí o zaměření jednotlivých stavebních parcel. Rovněž
byla podána žádost o výstavbu trafostanice a napojení k rozvodné síti el. energie. ČEZ dokončuje
projekt k uložení vedení vysokého napětí do země.
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Starosta obce informoval zastupitele o pokračujících jednáních o výstavbě kanalizace
v obci. Zpracovává se projekt, proběhnou jednání s geodety, posouzení napojení na ČOV …..
Zahájení: 17.00 hod.
V Sázavě 9. března 2022

Ukončení: 19.30 hod.

Zápis přečetli a ověřili:
Ing. Martin Brejša
Ing. Milan Šulák
p. Jiří Malátek – starosta obce

………….............................
........................................
.........................................

