OBEC SÁZAVA

čj. OUSA 160/2018
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 30. května 2018
Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p.Jiřina Pauková, p. Kamil Mareš
Návrhová komise: p. Milan Marek, Ing. Martin Brejša
Omluven: p. Milan Kobza
Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. rozpočtová opatření
4. Smlouva o poskytnutí dotace POV
5. GDPR – směrnice, smlouva o zpracování osobních údajů
6. Žádosti o odkoupení pozemku, pronájem bytů
7. stanovení počtu členů ZO pro období 2018-2022
8. ostatní finanční a majetkoprávní záležitosti
9. různé informace
10. diskuse
11. 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
25.4.2018 byl ověřovateli bez připomínek podepsán. Zapisovatelkou byla určena Eva Malátková,
ověřovateli zápisu byli určeni: p.Jiřina Pauková, p. Kamil Mareš. Do návrhové komise byli
schváleni: p. Milan Marek, Ing. Martin Brejša. 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. 3/2018 – přijetí
neinvestiční dotace Pa kraje – Program obnovy venkova.
Hlasování: 8 : 0 : 0
4.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu
obnovy venkova od poskytovatele – Pardubický kraj, na neinvestiční akci – Oprava a nátěr vnější
fasády budovy OÚ a MŠ Sázava.
Hlasování: 8 : 0 : 0
5.
Od 25. května 2018 vstupuje v platnost nové nařízení EU 2016/679 o ochraně
osobních údajů - GDPR (General Data Protection Regulation). V návaznosti na toto nařízení
vydala obec Sázava Směrnici o ochraně osobních údajů, která upravuje používání osobních údajů
v rámci činnosti obce a je závazná pro všechny zaměstnance obce ( včetně DPP i zastupitelů).
Autorizovanou firmou byl proveden bezpečnostní audit počítačové sítě a navržena vhodná
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opatření k zabezpečení počítačové sítě na OÚ. Zastupitelstvo obce Sázava bere na vědomí
Směrnici č.1/2018 o ochraně osobních údajů.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo smlouvu o zpracování osobních údajů s fi Galileo
Corporation s.r.o. – provozovatel www stránek obce Sázava.
Hlasování: 8 : 0 : 0
6.
Po schválení na minulém zasedání ZO byl vyvěšen záměr prodeje pozemku
ppč.273/5 v k.ú. Albrechtice u Lanškrouna ve vlastnictví čtyř obcí (Sázava, Žichlínek,
Albrechtice, Cotkytle). Jedná se o zastavěnou plochu lesního pozemku a důvodem k odkoupení je
legalizace stávajícího stavu. Záměr byl vyvěšen bez připomínek a zastupitelstvo obce Sázava tedy
schválilo prodej pozemku ppč. 273/5 –o výměře 38 m2 za cenu 50 Kč/m2.
Hlasování: 8 : 0 : 0
Po schválení na minulém zasedání ZO byl vyvěšen i záměr prodeje části pozemku ppč.
1007/25 ve vlastnictví obce Sázava. Jedná se o přístupovou cestu k nemovitosti, kterou by si majitel
chtěl upravit. Záměr byl vyvěšen bez připomínek a zastupitelstvo obce Sázava rozhodlo, že žadatel
nechá vypracovat geometrický plán (při zaměřování bude účastníkem i zástupce obce) k oddělení
části pozemku. Poté bude pozemek prodán žadateli.
Zastupitelé obce projednali návrhy p.starosty na obsazení dvou volných bytů v obecním
vlastnictví dle žádostí o pronájem bytu. Nájemní smlouvy s novými nájemci budou uzavřeny
v nejbližší době.
7.
Prezidentem republiky byl stanoven termín voleb do obecního zastupitelstva na dny
5. – 6. 10. 2018. Zastupitelstvo obce stanovilo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. zákona o
obcích, počet členů zastupitelstva obce pro následující volební období 2018-2022 na 9 členů.
Hlasování: 8 : 0 : 0
8.

Různé informace:

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo příspěvek na provoz Linky bezpečí ve výši
5.000,-Kč.
Hlasování: 8 : 0 : 0
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo pořízení domácího videotelefonu pro MŠ
Sázava – dle cenové nabídky fi LAOS Cz spol. s r.o. Instalace bude provedena v letních měsících
v době uzavření MŠ společně s úpravami fasády MŠ a OÚ.
Zastupitelstvo obce pověřilo Ing. Šuláka podáním výpovědi z užívání pozemků
Zemědělsko obchodnímu družstvu Žichlínek – pozemky v lokalitě určené pro výstavbu RD.
V rámci zasedání ZO proběhlo školení BOZP a školení členů požárních hlídek pro
pořádání akcí obce s více než 200 účastníky.
Zahájení: 17.00 hod.
V Sázavě 30. května 2018
Zápis přečetli a ověřili:
p. Kamil Mareš
p. Jiřina Pauková
p. Jiří Malátek – starosta obce

Ukončení: 20.00 hod.
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