OBEC SÁZAVA
Obecní úřad Sázava

čj. OUSA 363/2022
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 15. června 2022
Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Brejša, p. Josef Hofman
Návrhová komise: p. Lenka Parentová, Ing. Milan Šulák
Omluven: p. Kamil Mareš

Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Závěrečný účet obce Sázava za rok 2021
4. Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti) GasNet,s.r.o.
5. Smlouva o dílo – projektová dokumentace pro provádění stavby ( lokalita
RD Sázava)
6. ostatní finanční a majetkoprávní záležitosti
7. různé informace
8. diskuse
9. 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 11. 5. 2022
byl ověřovateli bez připomínek podepsán. Zapisovatelkou byla určena Eva Malátková, ověřovateli
zápisu byli určeni: : Ing. Martin Brejša, p. Josef Hofman, do návrhové komise byli schváleni p.
Lenka Parentová, Ing. Milan Šulák. P. starosta přednesl návrh programu, kterým se zasedání bude
řídit, do programu byly doplněny body: Smlouva o poskytnutí dotace POV, Smlouva o přeložce VN
a Dohoda o ukončení nájmu pozemku. Program byl jednohlasně schválen.
2.

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

3.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet
obce Sázava za rok 2021 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad.
Hlasování: 8 : 0 : 0
4.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene
(služebnosti) se společností GasNet, s.r.o. o umístění plynárenského zařízení – plynovodní přípojky
na ppč.86/2.
Hlasování: 8 : 0 : 0
5.
V květnu byla dopracována projektové dokumentace a podána žádost o stavební
povolení na výstavbu přístupových komunikací a zasíťování nových parcel pro stavbu rodinných
domů. Dalším krokem je vypracování prováděcí dokumentace k provedení stavby. Zastupitelstvo
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obce Sázava schválilo Smlouvu o dílo č. 2022 – 1038, se zhotovitelem M Projekt CZ s.r.o.,
zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a zajištění činností spojených s přípravou
akce: Výstavba inženýrských sítí a přístupové komunikace v lokalitě RD Sázava, k.ú. Sázava u
Lanškrouna – DPS. Po vydání stavebního povolení a na základě prováděcí dokumentace k provedení
stavby může obec požádat o zaměření nových pozemků a zahájit výběrové řízení na provedení
stavby.
Hlasování: 8 : 0 : 0
6.
V lokalitě pro výstavbu rodinných domků bude společnost ČEZ Distribuce překládat
vedení vysokého napětí ze sloupů do podzemního vedení. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo
Smlouvu č. Z – S24-12-8120072411 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s., stavba : Sázava , VN2263 – přeložka VN +
KVN. Uložení vysokého napětí do země by mělo proběhnout do 6 měsíců od podepsání smlouvy
(tzn. do konce roku 2022).
Hlasování: 8 : 0 : 0
7.
Od roku 2006 měla obec Sázava (společně se třemi dalšími obcemi) uzavřenou
Smlouvu o nájmu části lesního pozemku pro vrt k zásobování pitnou vodou. Po zpřesnění skutečného
zaměření pozemků bylo zjištěno, že se toto vodní dílo nachází na pozemku p.č. 723/1 v katastru
vedlejší obce. Společnost VaK Jabloonné nad Orlicí proto požádala o ukončení nájemní smlouvy.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 854
v k.ú. Albrechtice u Lanškrouna, č.NS/07/06 ze dne 27.4.2006 s obchodní firmou Vodovody a
kanalizace Jablonné nad Orlicí.
Hlasování: 8 : 0 : 0
8.
Od roku 2023 bude mít každá obec zákonnou povinnost zajistit a vykazovat sběr
použitého textilu od občanů obce. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo pořízení kontejneru na
tříděný použitý textil - od firmy Dimatex CS, spol.s.r.o. kontejner bude umístěn na sběrném místě u
prodejny potravin.
Hlasování: 8 : 0 : 0
9.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova Pardubického kraje – investiční dotace ve výši 200.000,- Kč na akci: „Pořízení komunálního
traktoru“. Po důkladném posouzení a porovnání jednotlivých nabídek na koupi traktoru, zastupitelé
obce schválili zakoupení traktoru New Holland T4S.75 od firmy Agrotec, dle cenové nabídky.
Hlasování: 8 : 0 : 0
10.
Ze strany obyvatel obce padl požadavek na pořízení přístřešku k zastínění posezení u
průlezek pro děti na hřišti.…....
Zahájení: 17.00 hod.
V Sázavě 15. června 2022

Ukončení: 20.00 hod.

Zápis přečetli a ověřili:
Ing. Martin Brejša
p. Josef Hofman
p. Jiří Malátek – starosta obce

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

