OBEC SÁZAVA

čj. OUSA 148/2017
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 31. května 2017

Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p. Milan Marek, p. Milan Kobza
Návrhová komise: Ing.Milan Šulák, p. Jiřina Pauková
Omluveni: p. Jiří Kokora (do 17,30 hod)

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. závěrečný účet obce za rok 2016
4. střednědobý rozpočtový výhled obce
5. veřejnopr.smlouva o poskytnutí dotace – Podpora výročí
6. veřejnopr.smlouva – o zápisech do RUIAN
7. aktualizace stanov Lanškrounsko
8. ostatní finanční a majetkoprávní záležitosti
9. různé informace
10. diskuse
11. závěr

Program:

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
22.3.2017 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: Ing. Milan Šulák, 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 celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet
obce Sázava za rok 2016 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad.
Hlasování: 8 : 0 : 0
4.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce Sázava na
roky 2018 až 2021.
Hlasování: 8 : 0 : 0
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5.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace v rámci programu Podpora významných výročí v členských obcích s poskytovatelem
Lanškrounsko, svazek obcí. Obec Sázava požádala o dotaci Lanškrounsko, svazek obcí na
podporu oslavy výročí 25 let samostatnosti obce. Dotace byla přiznána ve výši 15.000,- Kč. Při
letošních pouťových oslavách (1. – 2.7.2017) bude v sobotu na hřišti připraven bohatší program
pro děti i dospělé – rytířské souboje, tanečnice, soutěže pro děti a večerní ohňová show v podání
skupiny Balestra.
Hlasování: 8 : 0 : 0
6.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem
Lanškroun, o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů, stavebním úřadem Městského úřadu Lanškroun. Do centrálního Registru územní
identifikace a nemovitostí (RÚIAN) se zapisují např. nově vzniklé stavby na území obce.
Hlasování: 8 : 0 : 0
7.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo úplné znění stanov LANŠKROUNSKA dle
návrhu stanov schváleného na jednání Shromáždění starostů LANŠKROUNSKA dne 30. 3. 2017.
Stanovy Lanškrounska, svazku obcí byly upraveny v návaznosti na aktualizaci zákonů, na
aktualizaci počtu členů svazku, zpřesnění pravomocí shromáždění starostů a rady svazku, valné
hromady a správní rady….
Hlasování: 9 : 0 : 0
8.
Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou finanční podporu - dar z rozpočtu obce
Sázava pro Český svaz chovatelů – pobočný spolek ZO Lanškroun, ve výši 2.000,- Kč. V letošním
roce byla poprvé ZO Českého svazu chovatelů Lanškroun pověřena uspořádáním Krajské výstavy
drobného zvířectva. Výstava bude tedy ve větším rozsahu než minulé ročníky a bude uspořádána
v termínu Lanškrounské kopy.
Hlasování: 9 : 0 : 0
9.
Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou finanční podporu - dar z rozpočtu obce
Sázava na činnost TJ Albrechtice ve výši 15.000,-. Kč. Finanční podpora bude použita na činnost
klubu, zakoupení sportovních potřeb, údržbu hřiště nebo třeba placení rozhodčích na fotbalové
zápasy. Členy klubu TJ Albrechtice jsou i sportovci ze Sázavy.
Hlasování: 9 : 0 : 0
10. Obec Sázava, jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Sázava,
souhlasí se zapojením MŠ Sázava do výzvy č.02 16 022 podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ – zaměřené na personální podporu – školního
asistenta a odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v MŠ. V rámci
operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla vypsána i výzva pro MŠ na podporu škol.
V mateřské škole Sázava tedy bude od září 2017 pracovat na částečný úvazek asistentka, která
bude pomáhat při vzdělávání a péči o děti v MŠ. Z projektu budou dále hrazeny pomůcky pro děti
v MŠ i tematické besedy pro rodiče dětí z MŠ.
Hlasování: 6 : 0 : 3
11. Zastupitelstvo obce schválilo opravu místních komunikací ppč. 1091/1, 1007/30, část
1060/3 (po kontejner na bioodpad + parkoviště u hřiště), 1067/4 a 68/7 v celkové hodnotě cca
200.000,- Kč dle cenových nabídek. Opravy místních komunikací budou provedeny v nejbližším
období.
Hlasování: 9 : 0 : 0
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Různé informace:

Starosta informoval zastupitele o jednání svazku obcí Lanškrounsko. V květnu byla konečně
vypsána výzva o podání žádostí o dotace z programu IROP – podpora výstavby pro
cyklostezky. Ukončení termínu pro podání žádostí je 7.9.2017, teprve poté bude komise
žádosti hodnotit. Lanškrounsko, svazek obcí podá žádost o dotaci na výstavbu cyklostezky
do Sázavy i do Žichlínka. Po vyhodnocení žádostí můžeme zahájit výběrové řízení na
dodavatele stavby.
V loňském roce podal svazek obcí Lanškrounsko žádost o dotaci na pořízení domácích
kompostérů pro obyvatele obcí svazku. Dotace nám byla přiznána. V současné době probíhá
administrativní řízení a příprava výběrového řízení na dodavatele kompostérů. Po vyčíslení
nákladů pro obce a dokončení výběr. řízení budou s jednotlivými zájemci o kompostér
uzavírány smlouvy o výpůjčce. Dodání kompostérů by mělo proběhnout cca v říjnu
letošního roku.
Zastupitelé obce v září loňského roku rozhodli o vypracování projektu na vybudování
Komunitního centra – „klubovny“ v nevyužitých prostorách nad pohostinstvím. Projektová
dokumentace je již téměř dokončena, sestaven rozpočet na vybudování centra. Dalším
krokem bude podání žádosti o dotaci prostřednictvím MAS Lanškrounsko.
V prostoru hřiště Sázava je nutné vyměnit , přesunout a opravit rozvodný sloupek el.
energie. Zastupitelé rozhodli opravu v hodnotě cca 30.000,- Kč provést co nejdříve.

Zahájení: 17.00 hod.
V Sázavě 31. května 2017

Ukončení: 20.00 hod.

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

