ZÁP I S
z jednání Zastupitelstva obce Sázava ze dne 31. ledna 2018

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

Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. výroční zpráva o poskytov. informací za rok 2017
4 rozpočet obce Sázava na rok 2018
5. Smlouva o poskytnutí mimořádného příspěvku DSO
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
29.11.2017 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. Jiří Kokora, Ing. Martin Brejša. 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 2017 a bere zprávu na vědomí.
4.
Na minulém zasedání ZO dne 29. 11. 2017 zastupitelé obce sestavili a projednali
návrh rozpočtu obce Sázava na rok 2018. Návrh rozpočtu byl dle zákona zveřejněn na úřední desce
OÚ – bez připomínek. Zastupitelstvo obce Sázava:
a/ schválilo Rozpočet obce Sázava na rok 2018 takto:
Celkové příjmy ve výši:
Celkové výdaje ve výši:

10.999.700,- Kč
10.999.700,- Kč.

b/ schválilo závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky v příloze usnesení.

Hlasování: 6 : 0 : 0

5.
Součástí rozpočtu obce Sázava na rok 2018 je i neinvestiční příspěvek pro zřízenou
příspěvkovou organizaci obce Sázava – MŠ Sázava. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo stanovení
závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci obce Sázava - MŠ Sázava na rok 2018 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: 6 : 0 : 0
6.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o poskytnutí mimořádného
neinvestičního a investičního členského příspěvku Lanškrounsku, svazku obcí na realizaci projektu
„Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v území Lanškrounska„. V loňském roce
bylo nabídnuto občanům obce Sázava zapojení do této akce – byl nabídnut bezplatný pronájem
kompostérů do domácností. V obci celkem požádalo o pronájem kompostérů 60 občanů. Obec
Sázava získala prostřednictvím dotace svazku obcí Lanškrounsko celkem kompostéry v hodnotě
210.540,- Kč a štěpkovač v hodnotě 102.850,- Kč, podíl obce Sázava je ve výši 71.589,- Kč (tj. cca
22%).
Hlasování: 6 : 0 : 0
7.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo přijetí finančního daru pro Mateřskou školu
Sázava od obce Lubník, jako příspěvek za děti z Lubníka navštěvující sázavskou MŠ. Hl.: 6 : 0 : 0
8.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost občanů obce o vydání nařízení obce o zákazu
podomního a pochůzkového prodeje na území obce Sázava. Zastupitelé obce se shodli na potřebě
takového nařízení. Obecní úřad do příštího zasedání ZO připraví příslušné podklady.
9.
Starosta obce osvětlil přítomným občanům dotaz, jak pokračuje akce Povodí Moravy
– kácení stromů podél řeky Moravská Sázava. V současné době je vydáno rozhodnutí o povolení
kácet stromy v havarijním stavu (cca 25 stromů), byla vybrána firma a kácení by mělo proběhnout
v nejbližší době. Kácení ostatních označených stromů je zatím v jednání – čekáme na vyjádření
Povodí Moravy, kteří stromy společně s pracovníky odboru životního prostředí posuzují a následně
vydají rozhodnutí a vyberou firmu, která bude kácení provádět.
Obec Sázava také po pádu lípy ve středu obce zadala vypracování odborného posudku na 12
stromů v blízkosti komunikace a autobusové zastávky ve středu obce. Dle posudku je nutné 2 lípy
pokácet, u ostatních provést odborné ošetření a prořez.
10.
Starosta obce informoval zastupitele o pokračování jednání o stavbě cyklostezky
Sázava - Lanškroun. Svazkem obcí byla podána druhá žádost o dotaci na výstavbu cyklostezky –
první žádost byla podána ke konci září 2017 na IROP (Integrovaný regionální operační program),
druhá žádost byla podána v lednu 2018 na SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury). Rozhodnout
o přiznání dotace by měli obě instituce přibližně do poloviny roku 2018. Obec Sázava dokončila
koupi pozemků pod cyklostezkou – zakoupením poslední části v obydleném území obce.
11.
V loňském roce jsme žádali o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí,
operační program životní prostředí, Ekologická obec. Cílem projektu je vytvoření systému pro
separaci odpadů na území obce. Dotace nám koncem roku byla přidělena ve výši max 2.138.457,Kč. V letošním roce proběhne výběrové řízení na dodavatele zařízení pro separaci odpadu –
zakoupení čelního nakladače s příslušenstvím, drtiče větví a 2 ks kontejnerů. Zastupitelé obce
zvolili tři členy do výběrové komise – p. Jiřího Malátka, p. Jiřího Kokoru a Ing. Martina Brejšu.
12.
Zastupitelé obce byli seznámeni s plánem akcí v obci v nejbližší době. V letošním
roce proběhne pouť v areálu sportovního hřiště v Sázavě bez účasti kolotočů – pro malý zájem. Na
hřišti bude tradiční fotbalový turnaj, obec zajistí pronájem skákacího hradu pro děti a proběhne
večerní taneční zábava.

Zahájení: 17.00 hod.
V Sázavě 31. ledna 2018

Ukončení: 20.00 hod.

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