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Duben.květen 2010
Maškarníkameval v Sátzavě -březen2}I}

SPS SazavaVás zvefla

SRAZVETERÁI\Ů
dne 25.4.2010

ve 13.00hod
Přijezďna hřištěv Sénavě
Možnostprohlídkyvozidelod 14.00hod
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Z jednání zastupitelstva obce Sáuava ze dne 19. dubna 2010
- Zastllpitelstvo obce schválilo celoročníhospodďení obce a závěreěný účetobce za
rok 2009 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání
hospodďení obce za rok 2009 bez qýhrad. Se závěrečným účtemobce za rok 2009 byli
zastupitelépodrobně seznámeni na minulém zaseďáníZo a následně byl rryvěšenna uřední
desce obecníhoúřadu.
- ZastupiÍelstvo obce schválilo Smlour,rr o spolupráci při zabezpeěování požžrni
ochrany uzavřenou mezi obcí Sánava a obcí Žichlínek a výši finančníchprostředků na
zúezpeěení této spolupráce: 15.000,- Kč za kalendářní rok. Nutnost uzavtení této smlouvy
vyplyváze zákonao požarníochraně $29 odst.l, písm.a),a $69 odst.l, písm.b) * kdy obec je
povinna zřídit jednotku SDH obce nebo jinak smluvně zajistit požámíochranu v obci.
Zastupitelstvo obce schválilo aktua1tzacíPožárního řádu obce Séaava- obecně
i
závaznévyhlášky č.I 12007.
- Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o dílo č. 780406-20220-5-10030 uzavřenou
mezi obcí Séuava a firmou Skanska a.s., týkající se opravy místní účelovékomunikace
k řadovémudomku čp.119-I22.PÍedmětemdílaje oprava komunikace včetněnových obrub
aopravakanalízace pod komunikací v celkovéhodnotě akce 499 298,-Kě včetněDPH.
. V loňskémroce byla uzavÍenasmlouva s obchodnífirmou K Mont Choceň, s.r.o.' na
přípravu zpracováníapodání4ádosti o podporu SFŽP na reairizaciakce: úsporaenergiíbytového
domu č.p.15_ ýměna oken. Žádost obce SénavabylaprojednánaRadou SFŽP a dle předběžných
informací nám byla přiznána dotace ve ýši 152.100,-Kč na realizaci a 22.600,- Kč na
vypracování projektu k zajištěníakce. Zastupitelswo obce projedna|o,Že bude akÍua|izovánaa
doplněna nabídkafi SULKO S.r.o.na výměnu všech oken v obecnímbytovémdomě ěp. 15,
věetně výměny parapetůa vchodových dveří. Dále jednalo zastupitelstvoobce o výběru firmy
k opravěfasády apoÍízení
venkovníhonátěrudomu čp.15.
- Dne I9.4.20I0 byla podána Žádost o veřejnou finančnípodporu z rozpočtu obce
Sézava na rok 2010 žadatelem:TJ Albrechtice _ fotbalový oddíl. Požadovanáýše podpory
podpory zrozpoětlt
15.000,- Kě. Zastupitelstvo obce schválilo poskýnutí veřejné ťrnanční
obce Sázava pro TJ Albrechtice _ fotbalový oddíl,ve wýši15.000,-Kč na zajištěnídopravy na
sportovníutkání dětía mládežea sportovníchpotřeb.
- Další Žádost o veřejnou Íinarrční
podporu zrozpočtu obce Sazava na rok 2OI0 byla
podána žadatelem:TJ Albrechtice - atletický oddíl, na podporu pořádaní závodl: Běh Srízava
- Lázek' Zastupitelstvo obce se rozhodlo poskytnout tuto veřejnou podporu formou zajištění
cen pro závodníky.
- Na minulémzasedáníZo by|a projednána žádostředitelky MŠ Sázava pí Benešovéo
opravu pískovištěa výměnu pískua proÍezánídubu na školnízabradě,opravu pískovištěprovede
firma Jaroslav Kyral OBSTAS o.f. - obnoveníucpanéhoodvodu vody a prořez stromu provede
ťrrmaVA-PA TF{ERM s.r.o.Faktury budou htazeny z rozpočtuobce.
- Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o podporu z projektu Drobná
architektura Lanškrounska (poskytovatel: DSo Lanškrounsko), na opra\.rr elektrických
rozvodův kapli Sv. Prokopa.
. Dle žádosti obyvatel Sánavy budou opraveny obrubníky u nového mostu (pod
Faltusovými)a posouzenstav stromův ,,náhonu.o
na pozemcíchve vlastnictvíobce.
- Dle požadavkůzastupitelůobce ohledně moŽnostinákupu pozemkůza úěelempořízení
stavebníchparcel v katastruobce Sázava, pí starostkakontaktovalavlastníkavybraných pozemků
_ pí Sípkovoua zjistila pro obec potřebnéinformace.
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Zivotní iubilea
Všemjubilantům, kteří oslavili v únorua oslaví v březnu
výročísvéhonarozenípřejeme hodně zdraví,
štěstía osobníspokajenost.
Sázava 94
Sázava ]9
Sázava 26
Sázava 3
Sázava 72
Sázava 95
Sózava 38
Sázava 3
Sázava 76
Sázava 5

Křivohlávek Josef
VodičkaJiří
Boušková Božena
Filipi František
Bednářovó Irena
Hubálek Jaroslav
VaníčkováMarta
Filipiová Marie
Marešovó Wasta
Novotný Antonín

MS Sázava oznamuje,
že ve dnech7. 5.20|0 a 1'4.5.2010 proběhne
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MŠ SÁ ZAvA

školnírok 2010/2011
7.5.2010 od 7.30do 15.30hod termínvydávánížádostí( možnostprohlídkyMŠ)
14.5. 201"0termínpro odevzdánívyplněnýchžádostí
1'4.6.2010termínpro lydání rozhodnutío přijetíinepřijetídětído MŠ
Kontakt: pí Alena Benešovátel.:733 183 013

obecní úřad Sázava oznamuje

Konání voleb do Poslaneckésněmovnv Parlamentu CR 2010
ve dnech 28.5.-29.5.2010
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Mažoretky Světlušky
MažoretkyseniorkyDolcebaby z DolníČermné

^-_
občerstvení
zajištěnoo
bohatátombola.
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PALENI CARODEJNIC
Dne 30.4.2010na hřišti v Sázavě
19.00hod zapáleníčarodějnickéhranice
lludba: tradičně Arnošt Stěrba. Králíkv

vítarlíobčánků
v Séaavědne27.2.2010
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