OBEC SÁZAVA
Obecní úřad Sázava

čj. OUSA 222/2019
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 24. července 2019
Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Milan Šulák, p. Lenka Parentová
Návrhová komise: p.Kamil Mareš, p. Milan Marek

Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. rozpočtová opatření č.5-6/2019
4. neinvestiční příspěvky
5. oddací místo v obci Sázava
6. ostatní finanční a majetkoprávní záležitosti
7. různé informace
8. diskuse
9. 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 29.5. 2019
byl ověřovateli bez připomínek podepsán. Zapisovatelkou byla určena Eva Malátková, ověřovateli
zápisu byli určeni: Ing. Milan Šulák, p. Lenka Parentová. Do návrhové komise byli schváleni:
p.Kamil Mareš, 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.5/2019 – příjem a
výdaje – převody mezi rozpočtovými účty obce.
Hlasování: 5 : 0 : 0
- Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Rozpočtové opatření č.6/2019 – výdej –
komunální služby a územní rozvoj – stroje, přístroje a zařízení. Rozpočtové opatření se týká koupě
nové tiskárny pro potřeby OÚ a zřízení čipového systému pro vstup do posilovny v komunitním
centru .
Hlasování: 5 : 0 : 0
4.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo finanční dar z rozpočtu obce Sázava pro
MotoBigbang – podpora benefičního motosrazu v Lukové 2019 ve výši 3.000,- Kč.
Hlasování: 5 : 0 : 0
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5.
Zastupitelstvo obce Sázava stanovilo v souladu s ust. § 11a odst. 3) zákona č.
301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném
znění, jako jediné určené místo pro konání svatebních obřadů v obci Sázava pro rok 2019 - 2021
Kapli svatého Prokopa v Sázavě a dále dobu pro uzavírání manželství pro rok 2019 – 2021 – dle
dohody.
Hlasování: 5 : 0 : 0
6.
Zastupitelstvo obce Sázava bere na vědomí informaci starosty obce o schválení
„Závěrečného účtu svazku LANŠKROUNSKA za rok 2018“ bez výhrad na shromáždění starostů
konaném dne 25.6.2019. Závěrečný účet Lanškrounska – svazku obcí, byl zveřejněn na úřední
desce všech členských obcí a je k nahlédnutí na OÚ Sázava.
7.
Delší diskuzi vedli zastupitelé o nastavení systému provozu posilovny v Komunitním
centru Sázava. Pro zájemce o cvičení v posilovně bude zřízen rezervační systém na internetových
stránkách obce, kde si zájemci předem rezervují dobu návštěvy posilovny. Počet cvičenců
v posilovně bude dle provozního řádu omezen na 3 osoby společně ( popř. 4 – dle používání
jednotlivých posilovacích strojů). Aby byl provoz posilovny co nejjednodužší, pro zájemce o
cvičení bude zřízen ke vstupním dveřím čipový systém. Čipy bude možné vyzvednout v pracovní
době úřadu na OÚ Sázava – proti podpisu. Čipový systém bude registrovat jednotlivé návštěvy. Po
dohodě bude možné zapůjčit čip na jednotlivé návštěvy posilovny popř. dlouhodobě (měsíc, rok)
společně se zaplacením poplatku za používání.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo zakoupení čipového systému do vstupních dveří do
posilovny dle cenové nabídky fi LAOS cz.
Hlasování: 5 : 0 : 0
Zastupitelstvo obce Sázava schvaluje zřízení rezervačního systému pro posilovnu na www
stránkách obce Sázava.
Hlasování: 5 : 0 : 0

Zahájení: 17.00 hod.
V Sázavě 24. července 2019

Ukončení: 19.00 hod.

Zápis přečetli a ověřili:
Ing. Milan Šulák
p. Lenka Parentová
p. Jiří Malátek – starosta obce
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