ZÁP I S
z jednání Zastupitelstva obce Sázava ze dne 18. ledna 2017

Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Milan Šulák , Ing. Martin Brejša
Návrhová komise: p. Jiří Kokora, p. Jiřina Pauková
Omluveni: p. Kamil Mareš, p. Milan Marek, p. Milan Kobza

Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. rozpočtové změny za rok 2016
4. výroční zpráva o poskytov. informací za rok 2016
5. nájemní smlouvy na byty v obecním vlastnictví
6. smlouva o zajištění zpět.odběru elektrozařízení
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
30.11.2016 byl ověřovateli bez připomínek podepsán. Zapisovatelkou byla určena Eva Malátková,
ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Milan Šulák , Ing. Martin Brejša. Do návrhové komise byli
schváleni: p. Jiří Kokora, 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 schválilo:
rozpočtovou změnu č. 10/2016 – příjem neinvestiční dotace Ministerstva zemědělství na
opravu historických památek – křížku.
rozpočtovou změnu č. 11/2016 – vyrovnání rozpočtu.
rozpočtovou změnu č. 12/2016 – převod výdajů v rámci kapitoly – zájmová činnost v
kultuře.
rozpočtovou změnu č. 13/2016 – převod výdajů v rámci kapitoly – sběr a svoz odpadů.
rozpočtovou změnu č. 14/2016 – vyrovnání rozpočtu.
Hlasování: 6 : 0 : 0

4.
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 2016 a bere zprávu na vědomí. Žadatelé o poskytnutí informace
podávají pouze jednoduché ústní dotazy. Tyto jsou zodpovězeny na místě bez poplatku.

5.
Zastupitelé obce jednali o pronájmu dvou volných bytů ve vlastnictví obce v čp.15.
Zastupitelé doporučili starostovi obce uzavřít nájemní smlouvy se žadateli dle pořadí podání
žádosti. Nájemní smlouvy budou uzavřeny s žadateli: Danielou Markovou a Tomášem Koppem.
Smlouvy budou uzavřeny od 1. 2. 2017, jako ve všech ostatních bytech na dobu určitou 1 rok
s možností prodloužení.
Dále zastupitelé jednali o navýšení nájmu v obecních bytech v čp.15 a 153. V roce 2011
bylo ukončeno státem regulované nájemné. Výše nájemného v těchto bytech se od roku 2002
nezměnila a zdaleka již neodpovídá tržnímu nájemnému. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo
navýšení nájmů v obecních bytech v čp. 15 a čp. 153 o 25 % od února 2017.
Hlasování: 6 : 0 : 0
6.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení se spol. Elektrowin a.s.
Hlasování: 6 : 0 : 0
7.
V září 2016 schválilo zastupitelstvo obce mimořádný jednorázový příspěvek pro
Lanškrounsko svazek obcí na pořízení defibrilátoru pro HZS Lanškroun ve výši 1.727,- Kč. Protože
se Hasičskému záchrannému sboru podařilo získat defibrilátor zdarma, zastupitelstvo obce Sázava
ruší Usnesení č. 43/2016 ze dne 21. 9. 2016. Zároveň ZO Sázava schválilo mimořádný příspěvek
pro Lanškrounsko svazek obcí ve výši 591,- Kč na pořízení pomůcek první pomoci pro HZS
Lanškroun.
Hlasování: 6 : 0 : 0
8.
Zastupitelstvo obce schválilo – po dohodě s ostatními spoluvlastníky, prodej části
ppč.273/1 v kú. Albrechtice u Lanškrouna, o výměře 10,36 m2, ve společném vlastnictví obcí
Sázava, Žichlínek, Albrechtice, Cotkytle – pro p. Tomáše Brokeše, Ostrov za částku 100 Kč/m2.
Hlasování: 6 : 0 : 0
9.
Zasedání zastupitelstva obce Sázava se zúčastnila provozovatelka prodejny potravin
v Sázavě – p. Lenka Hubálková. Zastupitelé jednali o nutnosti zachovat provoz prodejny v obci a
jakým způsobem pomoci provozovateli při zajištění zvýšených nákladů na provoz prodejny
v souvislosti s pořízením pokladny EET. Po delší diskuzi zastupitelé jednoznačně schválili pořízení
pokladny EET na náklady obce. Zároveň se zastupitelé shodli na snížení nájmu v prodejně na
symbolickou částku.
Hlasování: 6 : 0 : 0
10.
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu obce Sázava na rok 2017. Návrh byl zveřejněn
na úřední desce úřadu.

Zahájení: 17.00 hod.
V Sázavě 18. ledna 2017

Ukončení: 20.00 hod.

Zápis přečetli a ověřili:
Ing. Milan Šulák
Ing. Martin Brejša
p. Jiří Malátek – starosta obce

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

