OBEC SÁZAVA
Obecní úřad Sázava

čj. OUSA 48/2019
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 20. února 2019

Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p. Milan Marek , p. Milan Kobza
Návrhová komise: p. Josef Hofman ,p. Jiřina Pauková
Omluveni: Ing. Martin Brejša

Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. výroční zpráva o poskytov. informací za rok 2018
4. rozpočet obce Sázava na rok 2019
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, je přítomna nadpoloviční většina
členů ZO a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zápis z minulého řádného zasedání ze dne 23.1.2019
byl ověřovateli bez připomínek podepsán. Zapisovatelkou byla určena Eva Malátková, ověřovateli
zápisu byli určeni: p. Milan Marek , p. Milan Kobza. Do návrhové komise byli schváleni: p. Josef
Hofman ,p. Jiřina Pauková. 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 bylo seznámeno s Výroční zprávou o zajištění práva
fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím za rok 2018 a bere zprávu na vědomí. Žádosti o podání informace se týkají
investičních záměrů obce. Ostatní žadatelé o poskytnutí informace podávají pouze jednoduché ústní
dotazy, tyto jsou zodpovězeny na místě bez poplatku.
Další běžné dotazy v průběhu roku
nebyly charakteru dle zák. č. 106/1999 Sb.
4.
Již v loňském roce byl podrobně projednán návrh rozpočtu obce Sázava na rok 2019,
ujasněny stěžejní investiční akce obce a stanoveny závazné ukazatele pro tvorbu rozpočtu. Návrh
rozpočtu obce byl zveřejněn v lednu (po zpřesnění daňových příjmů obce). K návrhu rozpočtu
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nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Rozpočet obce
Sázava na rok 2019 takto:
Celkové příjmy ve výši:
10.339.000,- Kč
Zapojení prostředků z minulých let
3.000.000,- Kč
Celkové výdaje ve výši:
13.339.000,- Kč.
Rozpočet se schvaluje jako schodkový.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky v příloze usnesení.
Hlasování: 8 : 0 : 0
5.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo stanovení závazného ukazatele pro
příspěvkovou organizaci obce Sázava - MŠ Sázava na rok 2019 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
6.
V průběhu roku dochází k příjmům i výdajům rozpočtu, které je nutné upravit
rozpočtovým opatřením okamžitě po vzniku tohoto příjmu popř. výdaje. Jedná se většinou o příjem
dotací na volby nebo o mimořádné výdaje k odvrácení škod. Ne vždy je reálné okamžité svolání
zasedání zastupitelstva obce. Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce stanovilo v souladu s § 102 odst.
2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
Změny rozpočtových hodnot bez omezení výše k zajištění činnosti obce:
- přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků,
- vypořádání transferů, upřesnění výše transferů (např. po rozpisu souhrnného dotačního
vztahu od kraje, po vypořádání dotace apod.),
- výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení živelních pohrom, výdaje ve stavu nouze,
- úhrady pokut, penále, daní a daňových doměrků, odvodů,
- výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu a výdaje, které nezávisí na vůli obce
- zatřídění příjmu a výdaje daně z příjmů právnických osob, kterou „platí“ obec sama sobě,
- technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají vliv na rozpočet
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v
kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového
opatření starostou.
Hlasování: 8 : 0 : 0
7.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o prodeji a směně nemovitostí pozemků dle GP č. 448-47/2018. Jedná se o narovnání vztahů obce a soukromé osoby. Směna
pozemků ve vlastnictví obce, které jsou pod soukromou nemovitostí a pozemků, které jsou ve
vlastnictví jiné osoby, ale přejdou do vlastnictví obce – přístupové cesty, vodní plocha, plocha pro
příležitostné parkování u hřiště apod. Rozdíl ve výměrách pozemků doplatí soukromá osoba ve výši
60,-Kč/m2.
Hlasování: 8 : 0 : 0
8.

Různé

Zastupitelé obce projednali drobné opravy v obci – oprava boxu na uložení popelnic
u bytovky čp. 15 – dle cenové nabídky.
Zastupitelé obce jednali o možnosti podpory prodejny potravin v Sázavě, tak, aby
zde i nadále mohl fungovat prodej základních potravin a nabídka dalšího sortimentu pro občany
obce. Prodejna je v pronájmu soukromé osoby, náklady obce jsou nulové. Pokud by byl ukončen
nájem a prodejna se pronajala některé ze sítí obchodů, byly by náklady obce mnohem vyšší.
Zastupitelé proto prozatím uvažují o převodu spotřeby energií v prodejně na obec. V příštím roce
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po vyčíslení nákladů provozu může obec žádat o příspěvek Pardubického kraje na provoz prodejny.
Další investice pro zlepšení prodejny budou prováděny po dohodě s nájemcem.
Město Lanškroun má v plánu investic opravu mostu na silnici k Žichlínku.
V současné době je omezená nosnost mostu. Obci bylo předloženo několik variant opravy.
Do konce měsíce dubna bude dle smlouvy dokončena stavba Komunitního centra
v budově kulturního domu. Zastupitelé jednali o vybavení komunitního centra a místnosti pro
posilovnu – dle předběžného cenového návrhu.

Zahájení: 17.00 hod.
V Sázavě 20. února 2019

Ukončení: 19.30 hod.

Zápis přečetli a ověřili:
p. Milan Marek
p. Milan Kobza
p. Jiří Malátek – starosta obce
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