OBEC SÁZAVA

čj. OUSA 76/2017
Sp. zn.: 101.2.1.
Sk. zn.: A/10
Počet listů: 3
Počet listů příloh: 0

ZÁP I S
z jednání Zastupitelstva obce Sázava ze dne 22. března 2017

Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p.Lenka Parentová , p. Jiřina Pauková
Návrhová komise: p. Milan Marek, p. Milan Kobza
Omluveni: p. Lenka Parentová (do 17,30 hod)

Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. informace o hospodaření obce a MŠ v roce 2016
4. závěrečný účet obce a MŠ za rok 2016
5. rozpočet obce na rok 2017
6. návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce
7. ostatní finanční a majetkoprávní záležitosti
8. různé informace
9. diskuse
10. 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
18.1.2017 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: p. Milan Marek, p. Milan Kobza. 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 schválilo hospodářský výsledek příspěvkové organizace
obce Sázava – Mateřská škola Sázava za rok 2016 ve výši 26.049,81 Kč. Zastupitelstvo obce
schvaluje převod hospodářského výsledku hospodaření MŠ Sázava za rok 2016 ve výši: 13.049,81
Kč do rezervního fondu MŠ a ve výši 13.000,- Kč do fondu odměn.
Hlasování: 8 : 0 : 0
4.
Zastupitelstvo obce Sázava bylo seznámeno s výsledkem hospodaření příspěvkové
organizace obce Sázava – MŠ Sázava v roce 2016, projednalo výkazy hospodaření a na jejich
základě schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace obce Sázava – Mateřské školy Sázava,
sestavenou k 31. 12. 2016.
Hlasování: 8 : 0 : 0
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5.
Zastupitelstvo obce Sázava bylo seznámeno s výsledkem hospodaření obce Sázava
v roce 2016, projednalo výkazy hospodaření a na jejich základě schválilo účetní závěrku obce
Sázava, sestavenou k 31. 12. 2016.
Hlasování: 8 : 0 :
0
6.
Na minulém zasedání ZO dne 18. 1. 2017 zastupitelé obce sestavili a projednali
návrh rozpočtu obce Sázava na rok 2017. Návrh rozpočtu byl dle zákona zveřejněn na úřední
desce OÚ – bez připomínek. Zastupitelstvo obce Sázava:
a/ schválilo Rozpočet obce Sázava na rok 2017 takto:
Celkové příjmy v minimální výši:
Celkové výdaje v maximální výši:

7.670.100,- Kč
7.670.100,- Kč.

b/ schválilo závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky v příloze usnesení. Hlasování: 8 : 0 : 0
7.
Součástí rozpočtu obce Sázava na rok 2017 je i neinvestiční příspěvek pro zřízenou
příspěvkovou organizaci obce Sázava – MŠ Sázava. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo
stanovení závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci obce Sázava - MŠ Sázava na rok
2017 ve výši: 290.000,- Kč. Finanční prostředky budou vyplaceny čtvrtletně: 1. čtvrtletí 72.500,Kč 2.čtvrtletí 72.500,- Kč 3. čtvrtletí
72.500,- Kč 4. čtvrtletí
72.500,- Kč.
Hlasování: 8 : 0 : 0
8.
Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad, jako úřad územního plánování
zpracoval (v souladu se zákonem) Zprávu o uplatňování územního plánu Sázava v uplynulém
období 03/2013 – 02/2017, která obsahuje vyhodnocení uplatňování ÚP obce, vyhodnocení změn
podmínek, zapracování vyjádření dotčených orgánů, sousedních obcí, KÚ, pokyny pro
zapracování změny ÚP ,…. Zastupitelstvo obce Sázava projednalo a schválilo Zprávu o
uplatňování územního plánu Sázava v uplynulém období 03/2013 – 02/2017.
Hlasování: 9 : 0 : 0
9.
V souvislosti s projednávanou změnou Územního plánu obce Sázava informoval
starosta obce zastupitele o dalších námitkách ředitelství silnic a dálnic k projednávané změně ÚP.
Teprve po zapracování připomínek ŘSD budeme moci dokončit schvalování změny ÚP. Další
nepříznivé informace se týkaly vyhlášení výzvy k dotaci na pořízení cyklostezky Sázava –
Lanškroun. Ještě stále nebyla Ministerstvem pro místní rozvoj vypsána další výzva k podávání
žádostí o dotaci z IROP - takže čekáme na vypsání výzvy, pak bude podána žádost o dotaci.
10. Zastupitelé projednali návrh k odkoupení pozemku v dolní části obce – ostatní
komunikace, který by byl přístupovou komunikací k dalším pozemkům pro možnou individuální
výstavbu. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo koupi pozemku p.č. 1091/1 – ostatní
komunikace za symbolickou částku 1 Kč/m2 s tím, že se obec zavázala do 18 měsíců zakoupenou
komunikaci upravit asfaltovým povrchem. ZO pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy a podání
návrhu na vklad do KN.
Hlasování: 9 : 0 : 0
11.
-

Různé informace:

Starosta informoval zastupitele o nutnosti upravit vjezd k nemovitosti p. Peška, čp.24 – bude
v nejbližším možném termínu upraveno asfaltovou drtí
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-

-

-

-

V jarních měsících bude v obci Sázava probíhat zaměřování komunikací pro vypracování
pasportu komunikací, veřejného osvětlení a hřbitova zadané pro firmu Atomicon s.r.o.,
Olomouc dle cenové nabídky – cena jednoho druhu pasportu je cca 20.000,- Kč (dle rozsahu
provedení).
Do vybavení venkovního hřiště budou zakoupeny další tři venkovní posilovací stroje.
V prostoru za hřištěm bude opět umístěn kontejner na bioodpad.
Pro rok 2017 byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje –
na opravu fasády OÚ a MŠ Sázava – zastupitelé obce pověřili starostu oslovením tří firem
pro vypracování cenové nabídky.
V letošním roce oslavuje obec Sázava výročí 25 let samostatnosti obce (od 1.1.1992).
Z tohoto důvodu požádala obec o dotaci na oslavu výročí Lanškrounsko svazek obcí –
dotace byla přiznána ve výši 15.000,- Kč. Při letošních pouťových oslavách (1. – 2.7.2017)
bude na hřišti připraven bohatší program pro děti i dospělé – rytířské souboje, tanečnice,
soutěže pro děti a večerní ohňová show v podání skupiny Balestra.
Zastupitelé obce projednali žádosti o finanční podporu – dar z rozpočtu obce Sázava.
Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar z rozpočtu obce pro Cyklistický klub Lanškroun –
podpora mezinárodního cyklistického závodu 2017 ve výši 3.000,- Kč. Hlasování: 9 : 0 : 0
Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou finanční podporu - dar z rozpočtu obce Sázava pro
Svaz tělesně postižených z.s., místní organizace Lanškroun, ve výši 1500,- Kč. Hlas.:9:0:0
Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou finanční podporu - dar z rozpočtu obce pro studenty
Gymnázia Lanškroun na pořádání akce Majáles 2017, ve výši 1000,- Kč. Hlasování: 9 : 0 : 0

Zahájení: 17.00 hod.
V Sázavě 22. března 2017

Ukončení: 20.00 hod.

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

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

