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červenec20l0
Červen,
v Sázavě' Na toto setkánípřijal
Dne 22. května 2010 se konalo tradičnísetkánídůchodců
pózváničlenrady Pardubickéhokraje, starostaobce Výprachtice JUDr. Miroslav Stejskal,
podporu na uspořádáníakce.
tterý převzal osobnízáštitua poskytl írnanční
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Z jednání Zastupitelstva obce Sázava ze dne 1'4.června201'0
- Zastupitelstvo obce schválilo Nájemní smlourrr o pronájmu pozemků č.5 Se
Zemědělsko - obchodním družstvem Zichlínek. Nájemní smlcjuva je uzavřena na dobu
neurčitousročnívýpovědní lhůtou,vžďyk 1. 10. danéhoroku. Výše nájemnéhočíní5'666,Kč ročně.
. Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu č. SP-10282|07 o poskytnutípodpory na
přípravu areaLízactpodporovaných opatřeni zprograrru ZeLená úsporámve výši 22.605,- Kč,.
Projektová dokumentace k projektu Ze|ená úsporám - pro výměnu oken v bytovém domě
čp.15 byla vypracována a vltrazena k2I.I2,2009, výčtování proběhlo dle zadaných
podmínek. Státní fond Životního prostředí Českérepubliky převede finančníprostředky na
úěetobce do 30 dnůode dne doručení.
Současněobec obdržela vyrozumění ze SFŽP ČR o poskýnutí podpory Z programu ZeIená
úsporámna realízaciqýměny oken vdomě čp.15ve výši 152.100,-Kč. Zdotace budou
financována okna ve vy.tápěných prostorách domu _ v byech. okna v nevytápěných
prostorách - chodby, společenská místnost _ budou financována zrozpočtu obce Sáaava.
Realizace akce proběhne koncem měsíce Srpna- začátkemzétŤi.
- V obecním býovém domě čp.15proběhly rozsáhlejšíopravy odpadů,kartalizace a
sklepníchprostor. Pí starostkapodala zastupitelůmobce podrobnéinformace o rozsahu oprav
a moŽnosti následujícíchúpravpro sníŽenívlhkosti v domě.
- Zasťlpitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskýnutí dotace z Programu obnovy
venkova Pardubického kraje - ev. č. smlouvy oZPZlI0l4I269. Dotace je poskýnuta
Pardubickým krajem na opravu místní komunikace k domům čp. II9-122 v Sázavě.
proběhnedo konce roku 2010.
Vyúčtování
- Starostkaobce informovala ěleny zastupitelstvao provedenýchopravách silnice v obci.
opravy překopůbyly provedenyfi SKANSKA a.s.v měsícikvětnu.
- Zastupítelstvoobce schválilo:
Rozpočtovou změnu č. 1 týkajícíse přijaté dotace a výdajů na volby do Parlamentu
ČR. Dotace byla poskytnutave výši 16.600'-Kč. Ztoho byly vyčerpányvýdaje na přípravua
zajištěnívoleb ve výši 14.600,.Kč. 2.000,-Kč budou vráceny do státníhorozpočtu.
Rozpočtovou změnu č:.2 týkajícíse nevyčerpanéfinančnídotace na činnost Spolek
přátel sportu Sázava u Lanškrounao.s. zarok2009 ve výši 6.900,- Kč. Finančníčástkabyla
vrácena do rozpočtuobce'
Rozpočtovou změnu č.3 týkajícíse zvýšenýchnákladů na zakoupenínádob na odpad
určených k dalšímu prodeji a zvýšených nákladů na likvidaci nebezpečných odpadů'
v celkovévýši 10.000'-Kč.
Rozpočtovou změnu č:.4týkqíci se zvýšenýchnákladů na opravy v obecním bytovém
domě čp. 15 v Sázavě v celkovévýši 200.000,- Kč. Na zakladě rozpočtus výkazem výměr
o.f. Lanškroun činí v současnédobě
předloŽenézhotovitelem - Jaroslav Kyral'oBSTAS
částku97.572,32Kč bez DPH.
- Zastllpitelstvo obce stanovilo v souladu se zákonem č. 12812000 Sb. zákona o
obcích,početčlenůzastupitelstvaobce pro následujícívolebníobdobí2010-2014.Početčlenů
zastupitelstva obce ztstává stejnýjako v předchozím volebním období - 9 členů.
- Lanškrounsko dobrovolný svazek obcí poskytne na záklaďě návrhu rady svazku
podporu z projektu Drobná architektura Lanškrounska 2010. obec Sázava požádala o
poskytnutí finančnípodpory na opravy v kapli Sv. Prokopa týkqící se elektrických rozvodů,
truhlařských prvků a zednických prací. Předpokládané náklady činí částku 48.862'- Kč.
obce
Příspěvek Lanškrounska- 34.203,-Kč. Podmínkou přiznanédotaceje 30% spoluúčast
z celkových nakladůna opravu 14.659,-Kč.
- Na obecníúřadbyla dne l4.6.z0rc doručenažádostpana Michala Pirkla o prodej části
jehožýlučným vlastníkemje obec
pozemkup.p.ě.I007lI7v Sázavě,k.ú.Sázava u Lanškrouna,
p. Michala Pirkla - Úkup
před
provozovnou
pozemek
se
nachéní
Sénava.Shora uvedený

kovovéhoodpadu.Geometrickým planem bude oddělena od p.p.č.|001lI7 částpozemku a
označenanovým parcelnímčíslem.Jedná se o zaplocenoučástpozemku p.p.č.1007/17
pŤeď
okny provozovny. Zastupitelstvo obce schválilo zveřejnění zámětu prodeje části
pozemkup.p.č,.I007
l I7,
- Na obecníúřadbyla doručenastížnost
manželůFingeroých na volně pobíhající
psy.

Obecní úřad tímto opětovně upozorňuje všechny majitele Psů, aby je
zajistili proti volnému pohybu po obci. Volně se pohybující psi po obci
ohrožujíděti i ostatní a znečišťují
prostředí. Pro odchyt psa bez dozoru
můžeobec přivolat zaměstnance útulku, psa nechat odchytit a následně
potéumístitv útulku.Dovolujeme si upozornit,že majitel je potom povinen
zap|atit nemalou částkuza odchyt a umístěnípsa !!!

Výsledkvh|asováníve vo|báchdo Poslaneckésněmovnv
konanÝch28.5..29.5.2010
Po|itickástrana

Počet
hlasů

Věci veřejné

55

19,6%

Konzervativní
strana

1,

0,4%o

Komunisticka
stranaČecha Moravy

17

6,0%o

Českástranasociá|nědemokratická

62

22,1%

StranaPrávobčanů
ZEMANovc|

t4

5,OYo

TOP 09

52

18,5%

KDU- ČsL

17

6,0%o

Stranazelených

1,

o,4yo

Suverenita- blokJanyBobošíkové

7

2,5yo

Českápirátskástrana

3

r,1%o

Stranasvobodných
občanů

I

o,4yo

občanskádemokratická
strana

51

18,1%

ÚčastVoIičů

zgt

Procento

|

67%

Životní iubilea
Všemjubilantům,kteří oslavili v červnua oslavív červenci
výročísvéhonarozenípřejeme hodně zdraví,
štěstía osobníspokoienost.
Parent JoseJ
Finger Milan
Urválková Marie
Novotná Anna
Faltus Josef
Falta Josef
Kubelková Božena
Kubelka oldřich
Hipská Anna

Sózava 89
Sázava ]45
Sázava 21
Sázava 9
Sózava 79
Sázava 75
Sázava 39
Sázava 39
Sázava 85

Zveme Vás na

TRADICNI

PouŤovou zABAVu
2010 na hřištiv Sázavě
v sobotu3.července
- odpolední fotbalový turnaj
- Večernítanečnízátbava_hudba 2'5 PROMILE
- Speciality na grilu a z udírny

POZVANKA
SLAVNOST
PROKOPSKA
,,

V KÁPLISVATEHoPRoKoPAv sAZAvE

v nedě|i4.července2olo ve 13.00 hodin
vALÁšEKz Koz|ovic
kope|o
Ho5TÉ:ZBIGNIEWCZENDLIK, Cimbólovó
Těšimese nq Vós !

