OBEC SÁZAVA

čj. OUSA 302/2017
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 18. října 2017

Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p. Jiří Kokora, p. Lenka Parentová
Návrhová komise: p. Milan Kobza, p. Milan Marek

Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. rozpočtové změny
4. příprava rozpočtu na rok 2018
5. ostatní finanční a majetkoprávní záležitosti
6. různé informace
7. diskuse
8. 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 6.9.2017 byl
ověřovateli bez připomínek podepsán. Zapisovatelkou byla určena Eva Malátková, ověřovateli
zápisu byli určeni: p. Jiří Kokora, p. Lenka Parentová. Do návrhové komise byli schváleni: p.
Milan Kobza, p. Milan Marek. 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:

Rozpočtové opatření č.1/2017 – zvýšení příjmů rozpočtu – Neinvestiční přijaté
dotace z všeobecné pokl. správy SR – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Rozpočtové opatření č.2/2017 - Neinvestiční přijatý transfer Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy – dotace na projekt s názvem „Začít spolu“ Operační program Výzkum,
vývoj a vzdělávání
Rozpočtové opatření č.3/2017 – zvýšení příjmů rozpočtu - Odvody za odnětí
zemědělské půdy ze ZPF
Rozpočtové opatření č.4/2017 – zvýšení příjmů rozpočtu - Neinvestiční přijaté
dotace od rozpočtů územní úrovně – dotace Lanškrounsko svazek obcí – výročí obce Hlasování: 9
:0:0
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4.
Zastupitelstvo obce projednalo přípravu rozpočtu obce Sázava na rok 2018. Hlavní
investiční akce na rok 2018 budou – příprava cyklostezky (závislé na přiznání dotace), příprava
pozemků pro výstavbu (v návaznosti na vypracování územní studie), komunitní centrum (závislé
na přiznání dotace). V příštím roce by také měla probíhat výstavba společných zařízení (poldr,
průlehy a cesty), výstavba těchto zařízení je v režii státu, obec převezme do svého majetku hotové
stavby. Rozpočet po finálním sestavení finančním výborem bude zveřejněn na úřední desce a
projednán ke schválení na příštím zasedání ZO.
5.
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě –
č.SLS/65/17/Hd – se společností Vodovody a kanalizace jablonné nad Orlicí, a.s. - právo zřídit,
provozovat a udržovat vodovod pod povrchem částí pozemků ppč. 1005/9, 1005/10, 1006/11,
1091/1 a 1109/1 ve vlastnictví obce Sázava, k.ú. Sázava u Lanškrouna. Jedná se o opravu
vodovodního řádu v dolní části obce.
Hlasování: 9 : 0 : 0
6.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích a v důsledku nového nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, s platností od 1.ledna 2018, odměnu za výkon
funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce měsíčně ve stejné výši, v jaké byla schválena na
ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 2.11.2014 usnesením č.59/2014. Hlasování: 9 : 0 : 0

-

7.
Různé informace:
Rekonstrukce dvou čističek odpadních vod v obci byla dokončena.
V obci probíhá kontrola břehového porostu kolem řeky Moravská Sázava. Povodí Moravy
má v úmyslu (po delších intervencích ze strany obce) provést důkladnější prořezávku
stromů. Stromy musí posoudit odborníci z odboru životního prostředí a teprve v zimním
období bude probíhat kácení stromů.

Zahájení: 17.00 hod.
V Sázavě 18. října 2017

Ukončení: 19.00 hod.

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