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Únor"březen2aa9
Foto z Masopustudne28. 2. 2009.
průvoduse zťrčastnito
Masopustního
43
masek.Jednahezčíneždruhá,všechny
tvořenés úipem a fantazií.
PrůvodprošelvesnicíobčerstvoviÍn
pohoštěním
rnístních
obyvatel- všem
tímtoděkujeme.Závěrečnýguláša taneční
veselíse odehrálona sále v Sázavě.
Více fotografiínajdetena internetoqých
stránkáchobce Sazavaí www.obecsazava.cz),

Životní iubileg
Všemjubilantům, kteří oslavili v únorua oslaví v březnu
výročísvéhonarozenípřejeme hodně zdraví,
štěstía osobníspokajenost.
Havelka Karel
Urbanová Jana
ŠmokMiroslav
Hegerovó Kateřina
Kubelková Františka
Hejduk Jan
Langrová Marta

Sázava I52
Sázava 62
Sázava l ]8
Sázava 8
Sázava 96
Sázava ] ]0
Sázava ] 4

Rozloučili isme se
Marie Lorencová
Marie Faltusová

Sázava 42
Sázava 37

Pan Jiří Lorenc a rodina Faltusova děkujívšemza vyjádření soustrasti a květinovédary.

Upozorňujeme občany,že poplatky za syoz komunálního odpadu jsou splatnédo
konce března 2009 a zistáva1íve stejnéqýšijako v loňskémroce _ tj. 320,- Kč l
osobu.
Poplatky za psy jsou splatnétakédo konce bÍeznave vyši 100'- Kč l psa za I psa, za
každéhodalšího200,- Kč.
Poplatek je možnézaplatit v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na běžný
účet
obce č.11022L 66410600.
Dá|e nabízímek prodeji odpadovénádoby ( popelnice ):
plastovéna koleěkách l20 It - za cenu 790,- Kč
plastovéna kolečkách240Lt - za Qenu 1.054,-Kč
plechovél10 lt - za cenu 747,-Kč,.

14.3.2009DETSKY MASKARNI KARNEVAL

- ve 14.00hodinna sále

Hudba:MilanŠvub
Učinkují:mažoretkySvětluškypod vedenímpí Hany Šebrlové
občerstvení
zaiištěno.bohatátombola.

Jednánízastupitelstvaobce probíhalodrc 2.3.2009'
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo vydání Uzemního plánu obce Sazava pro k. ú.
Sázavau Lanškrounadle usneseníč.5l2a09. Jde o poslední fázl've schvalováníúzemního
plánu pro naši obec. Celý tlzemníplán včetněgraťrckýchpříloh bude k nahlédnutína obecním
úřaděv Sázavě a na městskémúřaděv Lanškrouně ( i v elektronicképodobě na internetových
stránkách).
od I.7.2009 bude muset kaŽdý orgán státnísprávy využivat,,datovouschránku..,která
bude nahrazovat doručovánípísemnostído vlastních rukou prostřednictvím česképošty.
Používánídatových schránek bude pro obecníúřadpovinné!Pro tento případ bude obecníúřad
technologickévybavení'kteréj1možné zakoupit zdotace na zavedení
potřebovatdostatečné
Czech PoINTu, kterou připravilo Ministerstvo vnitra CR. Jelikož obec Sázava již pracoviště
Czech POINT zÍídi|av loňském roce, byla podána žádost na jeho rozšíření- upgrade.
''Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace'' z Integrovaného
Zastupitelstvo obce schválilo
operačníhoprogramu - Czech POINT.
Zastupitelstvo obce se seznámilo se závěrečnýmúčtemobce Sázava za rok 2008.
Závěreěný účetjezveřejněn na úřednídesce obecníhoúřadu- i v elektronicképodobě.
Zastupitelstvoobce se seznámilo s návrhem rozpočtuobce Sázava na rok 2009. Návrh
a
rozpočtujezveřejněn na úřednídesce obecníhoúřadu_ i v elektronicképodobě, k nahlédnutí
obce.
zastupitelstva
příštím
zasedání
případnýmpřipomínkámdo doby projednávánínávrhu na
Na základě připomínek auditu krajského úřadu, z důvodu zaokrouhlení hrubé výše
odměny,byla stanovenaa zastupitelstvoobce schválilo pro ěleny zastupitelstvaobce, kteříjsou
členykomisívýšiodměnyna 600,-Kč. (z předchozích588'- Kč).
V letošním roce' v době letních prázdnin, je naplánována rekonstrukce MŠ.
Rekonstrukce spočíváve výměně radiátoru, podlahové krytiny' elektroinstalace' malování.
obec Sázava podala žádost na MMR ČR o dotaci na rca|izaci celé akce. Předpokládané
nrákladyčinícca 500 000'- Kč.
Další plánovanou akcí pro tento rok je oprava a rekonstrukce prodejny potravin
v Sázavě. obec Sázava podala žádosto dotaci na KU Pardubickéhokraje. Prodejna potravin
by měla bý rozšířena o dva nebyové prostory sloužícík účelůmdrobných provozoven
(kadeřnictví...). oprava se týká, mimo jiné' výměny klempířských prvků, oprava fasády'
výlohy...
Zastupitelswo obce pověřilo p. Jiřího Malátka a Milana Marka zajištěnímopravy
v pohostinstvív Sázavě, kteréje v nevyhovujícímstavu. V minulémtýdnu
sociálníhozaÍízení
a je nutná qýměna sanitárnítechniky.
pročištění
odpadů
k
došlo
Pí starostka naváza|ajednánís Úřadem pro zastupovánístátu. Byl vyjednánbezip|atný
_
převod
-Došlo pozemků vyasfaltovaných ploch, do vlastnictví obce ( bytovky směrem na Lubník).
li zaměřenípozemkůgeodeziíLanškrouna vyhotovenígeometrickýchplánů.Poté by
stavu,bude
mohlo dojÍtk uzavÍeníkupní smlouvy. Jelikožvyasfaltovanéplochy jsou ve špatném
jejich
veřejného
i
rozšíření
se
o
Uvažuje
opravu.
moŽné,po získánído majetku obce, zahájit
osvětlenív tétočástiobce.
P. Milan Marek a p. Jiří Malátek byli pověřeni kontrolou stavu místníchkomunikací,
zmapovánímpoškozenípo zimě. Bude objednánaopravakomunikací.
Směrem na Albrechtice byla povalena znaěkakonec obce Sázava. P. Milan Kobza byl
její opravy.
pověřenzajištěním
žádostfi Profi instal- p. TomášePlcha, Lanškrouno
Na obecníúřadbyla doručena
ěp.13- bývalý obecníúřad- zaúče|emzÍizení
pronájemčástinebýových prostorv pÍízemí
kanceláře. Zastupitelstvo obce schválilo záměr pronajmout týo nebýové prostory na dobu
neurčitous výpovědní lhůtou2 měsíce zanájemné 1'000'- Kč měsíčně+ spotřebované
energie.
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