OBEC SÁZAVA
Obecní úřad Sázava

čj. OUSA 48/2020
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 5. února 2020

Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p. Milan Marek , Ing. Martin Brejša
Návrhová komise: p. Josef Hofman ,p. Lenka Parentová
Omluveni: p. Jiřina Pauková

Program:

1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání
3. výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019
4. hospodářský výsledek MŠ Sázava za rok 2019
5. rozpočtová opatření 13 a 14/2019
6. rozpočet obce Sázava na rok 2020
7. příkazní smlouva – obec Albrechtice
8. ostatní finanční a majetkoprávní záležitosti
9. různé informace
10. diskuse
11. 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
11.12.2019 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. Josef Hofman, 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 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 2019 a bere zprávu na vědomí. Žádosti o podání informace se týkají
investičních záměrů obce. Ostatní žadatelé o poskytnutí informace podávají pouze jednoduché ústní
dotazy, tyto jsou zodpovězeny na místě bez poplatku.
Další běžné dotazy v průběhu roku
nebyly charakteru dle zák. č. 106/1999 Sb.
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4.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo hospodářský výsledek příspěvkové organizace
obce Sázava – Mateřská škola Sázava za rok 2019 ve výši 0 Kč. Na úhradu ztráty rozpočtu ve výši
511,48 Kč byl využit rezervní fond MŠ.
Hlasování: 8 : 0 : 0
5.
Zastupitelstvo obce Sázava bere na vědomí Rozpočtové opatření č.13/2019 – zvýšení
výdajů na plyn a el. energii, kapitola zájmová činnost v kultuře, ve výši 20.000,- Kč, schválené
starostou obce dne 31.12.2019.
Zastupitelstvo obce Sázava bere na vědomí Rozpočtové opatření č.14/2019 – příjem
poplatku za odnětí lesní půdy, ve výši 1,- Kč, schválené starostou obce dne 31.12.2019.
6.
Již v loňském roce byl podrobně projednán návrh rozpočtu obce Sázava na rok 2020,
ujasněny stěžejní investiční akce obce a stanoveny závazné ukazatele pro tvorbu rozpočtu. Návrh
rozpočtu obce byl zveřejněn 13.12.2019. K návrhu rozpočtu nebyl vznesen žádný dotaz ani
připomínka. a/Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Rozpočet obce Sázava na rok 2020 takto:
Celkové příjmy ve výši:
9.929.200,- Kč
Zapojení prostředků z minulých let
3.000.000,- Kč
Celkové výdaje ve výši:
12.929.200,- Kč.
Rozpočet se schvaluje jako schodkový.

Hlasování: 8 : 0 : 0

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

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo stanovení závazného ukazatele pro
příspěvkovou organizaci obce Sázava - MŠ Sázava na rok 2020 ve výši: 307.000,- Kč. Finanční
prostředky budou vyplaceny čtvrtletně: 1. čtvrtletí 72.500,- Kč 2.čtvrtletí 78.167,- Kč 3. čtvrtletí
78.167,- Kč 4. čtvrtletí 78.166,- Kč .
Hlasování: 8 : 0 : 0
7.
Obec Sázava vlastní lesní pozemky společně se třemi dalšími obcemi (Žichlínek,
Cotkytle a Albrechtice) v katastru obce Albrechtice. Společnou administrativní činnost vykonává
obec Albrechtice a vždy po skončení roku vyčíslila minimální náklady na administraci jednotlivým
obcím. V současné době nemáme firmu, která by prováděla hospodaření v lesích – obec Albrechtice
zajišťuje tedy i personálně kontrolu lesního hospodářského plánu a jeho plnění v lese. Na
společném jednání obcí se tedy jejich zástupci dohodli na stanovení paušální částky na úhradu
činností souvisejících s hospodařením ve společných lesích. Jednotlivé obce se rovněž budou
podílet na vybraných pracích v lese (vysazování stromků, vyžínání, úklid,…) dle domluvy.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Příkazní smlouvu na úhradu nákladů souvisejících
s administrativním a účetním zajištěním společného hospodaření v lesích pro obec Albrechtice ve
výši 30.000,- Kč za rok.
Hlasování: 8 : 0 : 0
8.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Návrh na programové využití prostor
Komunitního centra Sázava. V komunitním centru probíhají pravidelné akce – klub Kolibřík, klub
pro dříve narozené, klubík pro maminky s dětmi do 3 let, cvičení jógy, funguje posilovna …
Připravují se i další akce, pozvánky na ně budou zveřejňovány v Sázavském zpravodaji a na www
stránkách obce. V komunitním centru bude probíhat i pravidelná poradna sociální pracovnice.
Hlasování: 8 : 0 : 0
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9.
Různé
Protože podmínkou pro žádání mnoha dotací je zpracování Strategického
rozvojového plánu obce, rozhodli zastupitelé o oslovení firmy pro zpracování tohoto plánu.
V letošním roce bude nutné rovněž zpracovat Střednědobý výhled rozpočtu obce na následující
roky a dodatek k Programu rozvoje venkova Pardubického kraje. Pro následující období je nadále
stěžejní výstavba cyklostezky a vytvoření parcel pro výstavbu rodinných domků. Zastupitelé obce
do příštího zasedání ZO předloží další návrhy možného rozvoje obce.
Starosta obce informoval zastupitele o pokračování v projektu na vybudování
infrastruktury ke stavebním parcelám. Firma M projekt dokončila projektovou dokumentaci a
v lednu mělo začít jednání o vydání stavebního povolení. Bohužel z firmy ČEZ přišlo oznámení o
tom, že vedení vysokého napětí nemůže být uloženo do země, dle již podepsané smlouvy. Obec ve
spolupráci s projektantem a majiteli dotčených parcel jedná s fi ČEZ o možném dalším řešení
nastalé situace.

Zahájení: 17.00 hod.
V Sázavě 5. února 2020

Ukončení: 19.30 hod.

Zápis přečetli a ověřili:
p. Milan Marek
Ing. Martin Brejša
p. Jiří Malátek – starosta obce
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