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Životní iubilea
Všemjubilantům, kteří oslavili v dubnu a oslaví v lcvětnu
výročísvéhonarozenípřejeme hodně zdraví,
štěstía osobníspokojenost.
Křivohlávek Josef
Boušková Božena
Bednářová lrena
Lorenc Jiří
Luxová Libuše
Urbanová Jana
VaníčkováMarta
Havelková Anna
Khol František Ladislav
MarekJindřich

Sázava 94
Sázava 26
Sózava 72
Sázava 42
Sózava 5 ]
Sázava ]B
Sózava 38
Sázava ]52
Sázava BB
Sázava ]6

Františka Kubelková

Sázava 96

Rozloučiliisme se

Vítómevds

Vóženírodiče,blahopřejeme k narození Vašehoděťátka.
Přejeme Vám' aby přineslo do Vašírodiny hodně lóslE,
šťastnýchchvil a něhy.
Matyáš Fulík

Sázava ]2]

obecní úřad Sázava a SPoZ Sázava
Vás srdečnězvou

na SLAVNOSTNÍsErxÁxÍ uŮcHoDCŮ
dne 16.5.2009ve 14.00hodin na sálev Sázavě
Hudba:StandaCelý
maŽoretkySvětluškypod vedenímpíHany Šebrlové
Úoint<u.ji:
a mažoretkyČerticea Lentilky pod vedenímpí Soni Marešové
zajištěno,bohatátombola.
občerstvení

Jednání zastupitelstva obce proběhlo ďne 25.3.2009,
- Zastupitelstvo obce schválilo pronájem nebýoqých prostor v pŤízemidomu čp.13
pro firmu Tomáš Plch - Profi instal na dobu neurčitous výpovědní lhůtou2 mésiceza
nájemné1.000,-Kč měsíčně+ spotřebovanéenergie.Zžměrobce pronajmouttento nebytový
prostorbylřádně v1věšenpo dobu min. 15 dnína úřednídesce.Vzhledem k tomu, ženebyly
žádnépřip omínky, Zo schvéli1o uzavření smIouvy.
. Zastupitelstvo obce schválilo celoročníhospodďení obce Sénavaa závérečnýúčet
obce za rok 2008 včetnězprávy Krajského úřaduPardubickéhokraje o výsledku přezkoumání
hospodďení obce zarok 2008. Závérečnýúčetobce byl schválen dle návrhu zveřejněnéhona
uřednídesce obecníhouřadu.
- Zastuplte|stvoobce schválilo Rozpočetobce Sázava na rok 2009 takto:
Celkovépřtjmy v minimální výši: 5.040.700,-Kč
Celkovévýdaje v maximální výši: 5.040.700,-Kč.
Rozpočet byl schválen dle návrhu, který byl zveřejněn na úřednídesce a nebyly k němu
Žádnépřipomínky ze strarty veřejnosti.
Souěástírozpočtubyla i veřejná finančnípodpora zrozpočtu obce Siízava pro Spolek
přátel sportu Sázavau Lanškrounao.s. ve výši 50 000,- Kč a pro TJ Albrechtice u Lanškrouna
ve výši 15 000,- Kč. Podpora na rok 2009 bylapŤiznána ve stejnévýši jako v loňskémroce.
Cerpáni dotace zarok 2008 bylo řádně vyúčtovánoa doloženodoklady splňujícímipodmínky
pro pŤiznžní
dotace _ u SPS Sázavana podporu volnočasovýchaktivit dětía m|ádežea údržbu
sportovníhoareálu v obci Sázava, u TJ Albrechtice na podporu fotbalových družstevmládeže
a pořádáni běhu Sázav a - Lézek.
-- Zastupitelstvo obce schválilo jako součástrozpočtui stanovení závaznýchukazate|tt
pro MS Sázava na rok 2009 dle předloženého
rozpočtumateřskéškoly na rok 2009 ve výši:
182.000'- Kč. Finančníprostředky budou vyplaceny formou čtvrtletníchzá|oh.
- Zastupitelstvo obce schválilo zařazeníUzemního plánu obce Sázava do nehmotného
majetku obce v hodnotě 175.000,-Kč. A zároveí schválilo vyŤazeníUrbanistické studie, která
byla platná do schváleni Územního plrínu obce, znehmotného majetku obce. Územní plán
stanoví zák|adníkoncepci rozvoje ízemí obce. Uzemní plán obce je k nahlédnutína obecním
úřadě.
- Pí starostka seznámila zastupitele obce s pokračovánímakcí plánovaných na letošní
_
rok
oprava MŠ a oprava a rekonstrukce pro.dejny potravin. Pró opÍavu.MŠ jsou už
objednany jednotlivé firmy pro provedení prací ve školce v závazném termínu, tak aby se
oprava stihla provést během letních prázdnin. U opravy a rekonstrukce prodejny potravin
vSazavě se vsoučasnédobě zpracovává projektová dokumentace,sestavuje se položkový
rozpočetazéroveřtse zajišťujípodkladypro stavebnípovolení.
- Zastupitelstvo obce na minulém zasedánípověřilo p. Milana Marka a Jiřího Malátka
zajištěnímopravy sociálního zaÍízeniv pohostinství v Sázavě. Výměna sanitární techniky a
vyčištění
odpadůbylo provedenoobratem.
- Zastupitelstvo obce na návrh jednoho z občanůprojednávalo možnostpřevodu části
prostředkůobce zběŽnéhoúčtuna účetspořící_ z důvodulepšíhozúročení
ťrnančních
financí.
V současné
dobějiž by|za|oženspořícíúčet.
. P. Emil Parentupozornil na volnépobíhánípsůpo obci. Jedná se předevšímo většípsy
(např.majitelep. Martina Hubálka). Prosímemajiteleo řádnézajištěnítěchtopsůa o úklidpsích
exkrementů.
- Dále zastupiteléupozomili na špatnýstav mostu na dolním konci obce - u Novotných.
obecní iftad zqisti posouzenístavumostu, popř. případnouopravu.

SPS Sázava Vás wena

Tradiční
PÁLEI\ÍČlnonĚrxrc
dne 30.4.2009 na hřišti v Sázavě
19.00 hod zapálení hranice
19.30- 21.30 hod koncert skupin CH.E.CZ a MORYBUNDUS

BAND

od 21.30 hod tanečnízábava
Sázava oznamuje,

ževe dnech18.5._21.5.2009proběhne
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MŠ SÁZAvA

Pro školnírok 2009/2010
Kontakt: pí Alena Benešovátel.:733 183 013

Fotba|ovýminiturnaj
Kdy:10.7.2009

o pohár starostyobce Třebovice
Kde:fotbalové
hřištěv Třebovicích

Systémhry: 5+1hráčů
infona WvVW
stránkách
, 2x 10 minut,Da|ší

Startovné:
900 Kč/t'ým

+ pivo+ 1,5|Vody= max.pro6 osob
v ceně:občerstvení

Kontakt Tel.:776 486 945, www.minifotbal.estrankv.cz,
minifotbal@-centrum.cz

Dne 1I,4.2009uzavřelisňatekv Kapli sv. Prokopav SázavěPetraJanišováa ZdeněkTeplý.

