OBEC SÁZAVA

čj. OUSA 95/2018
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 21. března 2018
Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p. Milan Marek, Ing. Martin Brejša
Návrhová komise: p.Lenka Parentová, Ing. Milan Šulák
Omluven: p. Milan Kobza
Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. rozpočtová opatření
4. Smlouva o budoucí smlouvě - služebnost
5. Nařízení obce – podomní prodej
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
31.1.2018 byl ověřovateli bez připomínek podepsán. Zapisovatelkou byla určena Eva Malátková,
ověřovateli zápisu byli určeni: p. Milan Marek, Ing. Martin Brejša. Do návrhové komise byli
schváleni: p.Lenka Parentová, Ing. Milan Šulák. 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.1/2018 - příjem odvodů
za odnětí zemědělské půdy ze ZPF ve výši 40.500,- Kč.
Hlasování: 8 : 0 : 0
4.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Rozpočtové opatření č.2/2018 - příjem rozpočtu
- přijaté pojistné náhrady ve výši 12.100,- Kč.
Hlasování: 8 : 0 : 0
5.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene (služebnosti) a dohodu o umístění stavby – nové odběrné místo NN na ppč.
229/1 v k.ú. Sázava u Lanškrouna. Jedná se o opravu vedení NN podél cesty ve vlastnictví obce
Sázava ppč. 1034/1 a zřízení nového pilíře pro odběrné místo na ppč. 229/1. Hlasování: 8 : 0 : 0
6.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Nařízení obce Sázava č.1/2018. Tímto
nařízením se zakazuje podomní a pochůzkový prodej na území obce Sázava. Hlasování: 8 : 0 : 0
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7.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o poskytnutí mimořádného
neinvestičního členského příspěvku na činnost LANŠKROUNSKA DSO. Od května 2018 bude
zavedeno nové nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů - GDPR (General Data
Protection Regulation).V rámci svazku obcí Lanškrounsko se obce dohodly na společném postupu
a společném výběru dodavatele a zpracovatele pro toto nařízení. Náklady na pořízení analýz a
zavedení opatření dle nařízení byly rozděleny poměrným dílem pro obce DSO účastnící se
projektu – za obec Sázava se jedná o částku 8.668,- Kč.
Hlasování: 8 : 0 : 0
8.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo hospodářský výsledek příspěvkové organizace
obce Sázava – Mateřská škola Sázava za rok 2017 ve výši 899,09 Kč. Zastupitelstvo obce
schvaluje převod hospodářského výsledku hospodaření MŠ Sázava za rok 2017 ve výši: 199,09
Kč do rezervního fondu MŠ a ve výši 700,- Kč do fondu odměn.
Hlasování: 7 : 0 : 1
9.
Zastupitelstvo obce Sázava bylo seznámeno s výsledkem hospodaření obce Sázava
v roce 2017, projednalo výkazy hospodaření a na jejich základě schválilo účetní závěrku obce
Sázava, sestavenou k 31. 12. 2017.
Hlasování: 8 : 0 : 0
10.
-

Různé informace:

Zastupitelé obce projednali žádosti o finanční podporu – dar z rozpočtu obce Sázava.
Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar z rozpočtu obce pro Cyklistický klub Lanškroun –
podpora mezinárodního cyklistického závodu 2018 ve výši 3.000,- Kč. Hlasování: 8 : 0 : 0
Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou finanční podporu - dar z rozpočtu obce Sázava pro
rok 2018 pro TJ Albrechtice u Lanškrouna – na činnost fotbalového oddílu TJ Albrechtice,
doprava, rozhodčí, nákup sportovních potřeb…. Ve výši 15.000,- Kč.
Hlasování: 8 : 0 : 0

-

Starosta obce informoval o vydání Závazného stanoviska – souhlasu s kácením a ořezem 359
ks dřevin v břehovém porostu řeky Moravská Sázava. Závazné stanovisko bylo vydáno MěÚ
Lanškroun dne 16.3.2018. Vzhledem k tomu, že kácení stromů se nedoporučuje provádět
v době hnízdění ptáků (duben-červen), bude kácení probíhat zřejmě až v podzimních
měsících.

-

Starosta obce informoval o tom, že proběhlo výběrové řízení na dodavatele techniky pro
veřejnou zakázku „Ekologická obec Sázava“ – dodávka kolového nakladače pro manipulaci
s bioodpady, 2ks velkoobjemových kontejnerů a drtiče větví. Výběrové řízení vyhrála fi
ARTE Rychnov nad Kněžnou. V nejbližší době dojde k podpisu smlouvy a dodání zařízení
dle podmínek přiznání dotace ve výši cca 2.100.000,- Kč.

-

Starosta obce informoval o pokračování oprav bytu 1+1v čp.19. Výměna topení byla
dokončena. Dále proběhne ještě výměna el. rozvodů a následně vymalování bytu.

Zahájení: 17.00 hod.
V Sázavě 21. března 2018
Zápis přečetli a ověřili:
Ing. Martin Brejša
p. Milan Marek
p. Jiří Malátek – starosta obce

Ukončení: 19.00 hod.
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