OBEC SÁZAVA

čj. OUSA 347/2017
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 29. listopadu 2017

Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p. Milan Marek, p. Kamil Mareš
Návrhová komise: Ing. Milan Šulák, p. Lenka Parentová

Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. rozpočtová opatření
4. Rozpočet MŠ na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu MŠ
5. rozpočtové provizorium na rok 2018
6. dodatek ke směrnici o inventarizaci, inventury
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, jsou přítomni všichni členové
ZO a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zápis z minulého řádného zasedání ze dne 18.10.2017 byl
ověřovateli bez připomínek podepsán. Zapisovatelkou byla určena Eva Malátková, ověřovateli
zápisu byli určeni: p. Milan Marek, p. Kamil Mareš. Do návrhové komise byli schváleni: Ing.
Milan Šulák, p. Lenka Parentová. 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.5/2017 – zvýšení výdajů rozpočtu – odvádění a čištění
odpadních vod – budovy, haly, stavby.
Hlasování: 9 : 0 : 0
Rozpočtové opatření č.6/2017 - zvýšení výdajů rozpočtu – Pěstební činnost – nákup
ostatních služeb.
Hlasování: 9 : 0 : 0
4.
Zastupitelstvo obce Sázava bere na vědomí Rozpočet Mateřské školy Sázava na rok
2018 a Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Sázava na roky 2018-2020.
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5.
Zastupitelstvo obce Sázava bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce za rok 2017, vykonaného dne 25.10.2017 Krajským úřadem Pardubického kraje – nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
6.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018.
Budou hrazeny výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce a výdaje zahájených
investičních akcí dle smluvních vztahů uzavřených v minulých obdobích, přičemž obec dbá na
hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků. Provozní výdaje se budou odvíjet
od výdajů roku 2017 podle skutečnosti roku 2017. Neinvestiční příspěvek pro zřízenou
příspěvkovou organizaci bude poskytnut na 1. čtvrtletí roku 2018 ve výši ¼ schváleného
neinvestičního příspěvku pro MŠ dle rozpočtu na rok 2017.
Hlasování: 9 : 0 : 0
7.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Dodatek ke směrnici o provádění inventarizace
majetku a závazků Obce Sázava a plán inventur na rok 2017 – příloha č.7. Inventury proběhnou
v termínu 1.- 31. 12. 2017, dokladová inventura od 1. 1. 2018 do 22. 1. 2018. Hlasování: 9 : 0 : 0
8.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o společném zadávání za účelem
společného zadávání veřejné zakázky s názvem „Realizace společných zařízení v k.ú. Sázava u
Lanškrouna“ pro Státní pozemkový úřad ČR – Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj.
V příštím roce bude probíhat výstavba „společných zařízení“ navržených při komplexní
pozemkové úpravě extravilánu obce – jedná se o výstavbu poldru, polních cest, průlehů,…. Stavba
bude zahájena na jaře 2018 a termín dokončení je předpokládaný do konce roku. Hlasov.:9:0:0
9.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku
Lanškrounsku, svazku obcí na částečnou úhradu nákladů souvisejících se zpracováním projektové
dokumentace k projektu Cyklostezka Lanškroun – Sázava. Projektová dokumentace cyklostezky
byla dokončena včetně vydání stavebního povolení a podání žádosti o dotaci z programu IROP.
Obec doplatila zbývající poměrnou část nákladů na projektovou dokumentaci. V současné době
čekáme na přidělení dotace. Hlasování: 9 : 0 : 0
10. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Kupní smlouvu na koupi ppč. 4008, 4009, 96/2
a 86/2 – pozemky související s výstavbou cyklostezky. Po dokončení geometrického plánu je
připravena k podpisu kupní smlouva na pozemky související s výstavbou cyklostezky
v zastavěném území obce. Hlasování: 9 : 0 : 0

-

-

11. Různé informace, diskuse
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti azylového domu pro muže o příspěvek na
pobyt občana, majícího trvalý pobyt v obci Sázava – žádost zamítnuta.
V obecním bytě 1+1 v čp.19 bude provedena kompletní výměna topení, zastupitelé
posoudili cenovou nabídku a rozhodli o tom, že bude porovnána ještě s minimálně jednou
nabídkou. Zastupitelé rozhodli, že v bytě bude provedena kompletní rekonstrukce – sociální
zařízení, topení, kuch. linka,…. Náklady na rekonstrukci bytu budou součástí rozpočtu na
rok 2018.
Zastupitelé rozhodli na doporučení starosty obce, oslovit specializovanou firmu pro
zajištění kompletního servisu revizí, kontrol, BOZP apod. pro obec.
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OBEC SÁZAVA
-

Od května 2018 bude zavedeno nové nařízení EU - GDPR (General Data Protection
Regulation) nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, které je přijaté Evropským
parlamentem a Radou. Toto nařízení se začne uplatňovat od 25. května 2018 a organizace
jsou povinné se sjednotit s jeho požadavky. Nařízení se týká velké většiny institucí, kde
zpracovávají údaje o svých klientech, využívají data, jde o všechny organizace, které mají
docházkový systém svých zaměstnanců, databázi zákazníků ,….. I pro obce znamená
zavedení této směrnice nemalé náklady na zpracování analýzy, doporučení postupů, úpravu
programového vybavení,…. V rámci svazku obcí Lanškrounsko se obce dohodly na
společném postupu a společném výběru dodavatele a zpracovatele pro toto nařízení.
Náklady se rozdělí poměrným dílem dle počtu obcí účastnících se společného projektu.

-

Starosta obce informoval zastupitele o tom, že začátkem příštího roku proběhne výběrové
řízení na dodavatele vybavení dle získané dotace ministerstva živ.prostředí ve výši cca 2
miliony – kolový nakladač, kontejnery na bioodpad, drtič větví,….

Zahájení: 17.00 hod.
V Sázavě 29. listopadu 2017

Ukončení: 20.30 hod.

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

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

