OBEC SÁZAVA
Obecní úřad Sázava

čj. OUSA 506/2022
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 31. srpna 2022
Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p. Kamil Mareš , p. Milan Marek
Návrhová komise: p. Lenka Parentová, p. Jiřina Pauková
Omluven:

Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Smlouva o zřízení věcného břemene
(služebnosti) Nordic Telecom,s.r.o.
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, jsou přítomni všichni členové ZO a
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zápis z minulého řádného zasedání ze dne 15. 6. 2022 byl
ověřovateli bez připomínek podepsán. Zapisovatelkou byla určena Eva Malátková, ověřovateli zápisu
byli určeni: : p. Kamil Mareš, p. Milan Marek, do návrhové komise byli schváleni p. Lenka
Parentová, p. Jiřina Pauková. P. starosta přednesl návrh programu, kterým se zasedání bude řídit, do
programu byly doplněny body: Rozpočtové opatření č.3 a Nákup vybavení ke komunálnímu
traktoru. 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.3/2022 –
Příspěvek ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č.519/2021 Sb., o kompenzačním
bonusu pro rok 2022, v aktuálním znění, do rozpočtů obcí Pardubického kraje ve výši 1.210,61 Kč,
schváleno starostou obce dne 26. 7. 2022.
4.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí zřízení věcného
břemene služebnosti inženýrské sítě se společností Nordic telecom regional s.r.o. o umístění veřejné
komunikační sítě - optika N04, Lanškroun – Sázava (v trase cyklostezky). Při stavbě cyklostezky
byly umístěny pod stavbu chráničky pro vedení optických kabelů v trase Lanškroun – Sázava. Firma
Nordic Telecom má zájem o umístění optických sítí.
Hlasování: 9 : 0 : 0
5.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo finanční dar z rozpočtu obce Sázava pro Český
svaz chovatelů ZO Lanškroun – na pořádání propagační výstavy drobného zvířectva v Lanškrouně ve
výši 2.000,-Kč.
Hlasování: 9 : 0 : 0
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6.
Na OU Sázava byla doručena žádost o příspěvek na činnost a vybavení volejbalového
týmu kadetek TJ Žichlínek, jehož členkami jsou i děvčata ze Sázavy. Zastupitelstvo obce Sázava
schválilo finanční dar z rozpočtu obce Sázava pro Volejbalový tým kadetek TJ Žichlínek – na
sportovní oblečení ve výši 5000,- Kč.
Hlasování: 9 : 0 : 0
7.
Dlouhá diskuze zastupitelů se vedla o nákupu dalšího vybavení ke komunálnímu
traktoru. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo zakoupení sněhové radlice k traktoru pro zimní údržbu
za nabídkovou cenu od firmy Bystroň. S tímto vybavením obec zajistí sama zimní údržbu silnic bez
nutnosti tyto služby platit jinde. Vzhledem k tomu, že se zvětšily travnaté plochy pro letní údržbu
(cyklostezka, poldr,…), zastupitelstvo obce Sázava schválilo i zakoupení příkopového ramene
(osekávače příkopů) k traktoru za nabídkovou cenu od firmy AGRIMASTER.
Hlasování: 9 : 0 : 0
8.
Starosta obce informoval zastupitele o pokračování projektu kanalizace v obci.
Projektanti dokončili jednání se všemi obyvateli v obci ohledně napojení na plánovanou kanalizaci.
Dále starosta informoval zastupitele o dokončení kolaudace cyklostezky Lanškroun – Sázava. Ještě je
potřeba dořešit několik detailů s odtokem dešťové vody a vyústění z mostku pod cyklostezkou.
P. starosta informoval i o finalizování stavebního řízení pro zasíťování a stavbu přístupových
komunikací k parcelám ke stavbě RD v Sázavě. Po vydání stavebního povolení budou parcely
rozděleny geometrickým plánem a připraveny k prodeji. Následovat bude výběrové řízení na
dodavatele stavby (komunikací a inženýrských sítí) a snad začátkem příštího roku začne stavba
samotná.
Vzhledem k tomu, že toto zasedání zastupitelstva obce bylo poslední v současném volebním období,
poděkoval p. starosta zastupitelům za jejich spolupráci. Těm, kteří již nekandidují, popřál mnoho
spokojenosti v dalším životě. Také zhodnotil práci, která se vykonala v uplynulých čtyřech letech –
bylo vybudováno komunitní centrum, posilovna, obnoveny parkety na sále KD, zcela zásadně se
proměnilo technické vybavení obce – kolový nakladač, štěpkovač, kontejnery, dodávka a
zakoupením statku pro technické zázemí vznikla i dílna a dva zaměstnanci obce jsou schopní zajistit
většinu oprav a údržbu celé obce bez shánění služeb. Byly opraveny a pronajaty dva obecní byty
v čp.19 i zrenovovány některé byty v bytovce čp.15. V mateřské škole byla nově vybavena kuchyň.
Byla postavena cyklostezka Lanškroun – Sázava. A snad se konečně blíží realizace lokality pro
stavbu rodinných domků. V obci se koná množství akcí pro místní děti i dospělé – pouť, divadlo,
karneval, setkání dříve narozených…..
Volby do zastupitelstva obce se konají 23. – 24.9.2022.
Zahájení: 17.00 hod.
V Sázavě 31. srpna 2022
Zápis přečetli a ověřili:
p. Kamil Mareš
p. Milan Marek
p. Jiří Malátek – starosta obce

Ukončení: 20.00 hod.
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