OBEC SÁZAVA
Obecní úřad Sázava

čj. OUSA 107/2019
Sp. zn.: 101.2.1.
Sk. zn.: A/10
Počet listů: 1
Počet listů příloh: 0

ZÁP I S
z jednání Zastupitelstva obce Sázava ze dne 3. dubna 2019
Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p. Josef Hofman ,p. Jiřina Pauková
Návrhová komise: Ing. Martin Brejša, p. Kamil Mareš
Omluveni: p. Lenka Parentová

Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. žádost o prodej části pozemku
4. žádosti o příspěvek na činnost
5. seznámení se závěrečným účtem obce Sázava za rok 2018
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 20.2.2019
byl ověřovateli bez připomínek podepsán. Zapisovatelkou byla určena Eva Malátková, ověřovateli
zápisu byli určeni: p. Josef Hofman ,p. Jiřina Pauková. Do návrhové komise byli schváleni: Ing.
Martin Brejša, p. Kamil Mareš. 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 dle žádosti o prodej části pozemku ppč.1100/23 sousedící
s přilehlou ppč.35/1(zahrada u RD) schválilo zveřejnění záměru obce prodat část pozemku ppč.
1100/23 v kú. obce Sázava u Lanškrouna. Žadatel na vlastní náklady nechá vypracovat geometrický
plán k oddělení části pozemku.
Hlasování: 8 : 0 : 0
4.
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na zakoupení pohárů pro vítěze závodů
z rozpočtu obce Sázava pro Leteckomodelářský klub p.s. Česká Třebová. V termínu 25. a 26.5. se
uskuteční vedle areálu fotbalového hřiště v Sázavě již 5. ročník mezinárodních závodů modelů
termických větroňů. V loňském roce se závodu účastnilo 92 soutěžících z celé Evropy.
Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar z rozpočtu obce Sázava pro Svaz tělesně
postižených, MO Lanškroun – podpora činnosti v roce 2019 ve výši 1.000,- Kč. Hlasování: 8 : 0 : 0
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5.
Součástí závěrečného účtu obce Sázava za rok 2018 je i schválení hospodářského
výsledku příspěvkové organizace obce Sázava – mateřské školy Sázava. Zastupitelstvo obce Sázava
schválilo hospodářský výsledek příspěvkové organizace obce Sázava – Mateřská škola Sázava za
rok 2018 ve výši 0 Kč. Na úhradu ztráty rozpočtu ve výši 24.333,76 Kč byl využit rezervní fond
MŠ (kam byl převeden přebytek hospodaření MŠ z minulých let).
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo účetní závěrku obce Sázava sestavenou k 31.12. 2018.
Zastupitelé byly podrobně seznámeni s hospodařením obce v loňském roce – celkové příjmy,
výdaje, příjem dotací, stav jednotlivých účtů obce.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace obce Sázava –
Mateřské školy Sázava, sestavenou k 31. 12. 2018.
Zastupitelstvo obce Sázava bylo seznámeno se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Sázava za rok 2018 Krajským úřadem Pardubického kraje. Při přezkoumání nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
6.
Starosta obce dne 27.2 2019 dle svých pravomocí schválil rozpočtové opatření
č.1/2019. Rozpočtové opatření se týká úhrady sankcí, pokuty vystavené na základě kontroly České
inspekce životního prostředí ve výši 9.000,- Kč.
7.

Různé

- Zastupitelstvo obce Sázava schválilo opravu poškozeného kanálu – přejezdu na místní
komunikaci k autosalonu Ford dle cenové nabídky fi DRUP.
Hlasování: 8 : 0 : 0
V termínu 23.-26.4. bude přistaven na prostranství u obchodu kontejner na objemný
komunální odpad.
Zastupitelé jednali o programu Prokopské pouti na hřišti v Sázavě. Rozhodli o větší
podpoře konání pouti – objednáním zábavného programu pro děti i dospělé.

Zahájení: 17.00 hod.
V Sázavě 3. dubna 2019

Ukončení: 19.00 hod.

Zápis přečetli a ověřili:
p. Josef Hofman
p. Jiřina Pauková
p. Jiří Malátek – starosta obce
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