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guláŠ
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a tanči|i
do pozdních

Z jednání zastupitelstva

obce Sázava ze dne 15. února 2010

- Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek příspěvkové organizace obce Sázava Mateřská škola Sázava za rok 2009 ve vyši 0,- Kě. Mateřská škola Sánava ěerpala v loňském roce
prostředky zrezervníhofondu MŠ ve \.ýši17.006,14Kě. Do roku 2010 zustáváv rezervnimfondu MŠ
3,733,42Kě.
- Zastupitelstvo obce schválilo stanovení závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci
obce Sázava - MŠ Sázava na rok 2010 ve ýši 212'200,. Kě. Finančníprostředky budou r,yplaceny
čtvrtletně: 1. ětvrtletí 45.500,. Kě 2. čtvrtletí 54.500'- Kč 3. čtvrtletí 59'200,- Kč 4. čtvrtletí
53.000.-Kě .
- Zastupitelstvoobce schválilo Rozpoěet obce Sázava na rok 2010 takto:
Celkovépříjmy v minimální qýši: 4.808.700'-Kě
Qelkovévýdajev maximálnívyši: 4'808.700,-Kě'
lastupitelstvo obce schválilo závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky v příloze usnesení. Návrh
rozpočtuobce Sázava na rok 2010 byl projednán na zaseóáni zastupitelstvaobce dne 13.1.2010a
zyeřejněn na úřednídesce obecníhoúřadu.
- Dne 5'1. 2010 byla na obecní úřad Sazava podána Žádost o veřejnou finanění podporu
zrozpoěít obce Sázava na rok 2010 žadatelem: Spolek přátel sportu Séaava u Lanškrouna o'S.
Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou finanění podporu na rok 2010 zrozpoětu obce Sázava pro
Spolek přátel sportu Sázava u Lanškrouna o.S. za úěe|empodpory volnočasových aktivit détía
m|ádeŽe,idržby sportovníhoareálu v obci' podpory kulturních akcí a podpory fotbalovéhooddílu žen,
ve ýši 45 000,-Kč'
-Dne 27,lI.2009 byla podána Žádost o veřejnou finančnípodporu zrozpoétuobce Sázava na
AMK Laudon L.A. o.s. Požadovanályše podpory 5.000,- Kč za účelemvpžiti
rok 2010 žadate|em:
ěásteěnéúhrady nákladů na zdravotni zajištěníakce - závod automobilů do vrchu Laudon 2010.
Žádostbyla zastupitelstvem obce zamítnuta.
- Dne 20,I.20I0 se konalo mimořádné jednání Shromáždění starostů svazku obcí
Lanškrounsko. Předmětem jednání byl projekt cyklostezky Lanškroun * Rudoltice. Na tento projekt
byla schválefla ze Státního fondu dopravní infrastruktury CR dotace ve vyši 10 mil. Kč. Předmětem
jednání shromážděnístarostůbylo zajištěnífinančníchzdrojů na dofinancování nákladů projektu a
budoucího provozu cyklostezky. Stavba cyklostezky dlouhé2,6 kÍnbude realizována v letošnímroce.
- Dne 3'2,2010 byla na obecní úřad doručenažádost pana Petra Kolomého o prodej pozemku
KN 1122, o ýměře 10.606 m2,v k.ú. Sázava u Lanškrouna)za úěelemzÍizeni sadu. Žádost byla
zamitntta.
- V loňském roce byla uzavřena smlouva s obchodní firmou K Mont Choceň' S'r.o', na
přípravu zpracováni a podání žádosti o podporu SFZP na realizaci akce: úspora energií býového
domu ě.p'15 - výměna oken. Na zék|adě,ý^v SFZP o doplnění žádosti(důvodnevyhovujícív>ryžití
stavby) byla tato doplněna a doložena k žádosti. Na nejbližšíRadě fondu by měla bý žádost
projednána.
- obec Sázava podala v loňském roce žádost o dotaci z Programu obnoly venkova
Pardubickéhokraje pro rok 20l0 na opravu obecníkomunikace k bytovce ěp.119- I2z. Zastupitelstvo
obce rozhodlo, že kompletní opravu komunikace' včetněnových obrub a opra\y kana|izace provede
firma Skanska DS a.s.
- Na zák|adé dohody o ukončenínájmu obecního býu č.6 v domě čp.15 v Sázavě byl
zveřejněn záměr obce tento byt pronajmout na úřednídesce obecníhoúřadu.
_ Na zasoúárrí
a obce úne 13.12$\s lznes\i nékteŤízastuptte\é ůotaz cbr\eůně
možnosti nákupu pozemků za uěelem poŤízenístavebníchparcel v katastru obce Sázava. Pí starostka
zajisti kontaktování vlastníka vybraných pozemků -pí Šípkovéa zjisti potřebné informace (popř'
zajisti návštěvup. Šípkové
na příštímjednání zastupitelstva obce)'

Životní iubilea
Všemjubilantům, heří oslavili v únorua oslaví v březnu
výročísvéhonarozenípřejeme hodně zdraví,
štěstía osobníspokojenost.
Havelka Karel
Urban Bernard
Cerný Stanislav
Hegerovó Kateřina
Langrová Marta
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Sózava ]52
Sázava 62
Sózava ]]5
Sázava 8
Sázava ]4

Hudba : Milan Švub
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bicycles- Ivo Danačík,
KLEMPÍŘSTVÍ MAN s.r.o..Zdeněk ll
I
<
Teplý, Michal Pirkl rrykupodpadu,Václav Mannl, FrantišekTrkal, Radek Vitoucir-výrobaÍ
Lanškroun,
spo1.S r.o.'TG TISK s.r.o.
.|nábytku,Pekařstvía cukrářstvíSátzava,VIVA
,

aat

,: v pátek 263.2a10 v 19.30hod uvádiDivadlo Ve středu
Divadelní hru anglickéhodramatika Michaela Frayna
v reŽii RůženyŠteflové
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r Bývá oznaěovánaza jednuz nejlepších
Že setamřešíi loupeŽa
daňovéúniky?Pročne v dnešní
době!)
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od 8.3.2010bude zahájenaakce :
|i
||
za každých 200o- Kč obdrží zákazruk akčníkupon (do ceny nákupu se }
Při
nákupu
i))
-,.
tabákovévýrobky)
, nezapočitávají
l!
Po nasbírání
30 kuponů- získátenákup za 300,- Kč zdarma
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Upozorňujeme občany,že poplatky za svoz komunálního odpadu jsou splatnédo
konce bÍezna2010 ve ýši 400,-Kč / osobu.
do konce bÍeznavevýši 100,-Kč lpsazaI psa,za
Foplatky zapsyjsou splatnétaké
každéhodalšího200,- Kč.
Poplatek je moŽné zapIatítv hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na běžný
účet
obceč.11022I 66410600.
DáIe nabizímek prodeji odpadovénádoby ( popelnice ):
plastovéna kolečkách120 It_ za cenu 790'- Kč
plastovéna kolečkách 240It - Za cenu 1.054,-Kč
hové110 lt - za ceilI 916.-Kč.

Masopust2010

Masopust2010
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