SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
tel., fax: 465 322531, email:obec@obec-sazava.cz
http:www.obec-sazava.cz

Leden 2018

Srdecne Vás zveme:

v sobotu

10. 2. 2018

-

Sraz účastníků průvodu ve 13.00 hodin před kulturním domem v Sázavě
od 17.00 hod je v jídelně kulturního domu připraven

-

tradiční guláš a pohoštění nejen pro účastníky průvodu
Přijďte se pobavit !!!

MAŠKARNÍ BÁL – hraje DJ LARRY

Obec Sázava Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
17. 3. 2018 ve 14.00 hod na sále v Sázavě
Pro děti je připraveno:
klaun, soutěže, tanec Občerstvení zajištěno.

KOLIBŘÍK – klub přátel přírody a tvořivosti

Tímto Vás srdečně zveme na další tvoření a posezení pro všechny - od 0 do 100 let.
Další setkání klubu Kolibřík se uskuteční:
V neděli 25. 3. 2017 – velikonoční tvoření – malování vajíček
Místo konání: jídelna kulturního domu v Sázavě ve 14.00 hod .
Kontaktní osoba: Klára Chmelíková, tel.: 774 955 031
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Z jednání Zastupitelstva obce Sázava
ze dne 31. ledna 2018
omluven: p. Milan Marek, p. Milan Kobza, p. Kamil Mareš

Na minulém zasedání ZO dne 29. 11. 2017 zastupitelé obce sestavili a projednali návrh rozpočtu
obce Sázava na rok 2018. Návrh rozpočtu byl dle zákona zveřejněn na úřední desce OÚ – bez připomínek.
Zastupitelstvo obce Sázava: a/ schválilo Rozpočet obce Sázava na rok 2018 takto:
Celkové příjmy ve výši: 10.999.700,- Kč
Celkové výdaje ve výši: 10.999.700,- Kč.
b/ schválilo závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky v příloze usnesení.
Hlasování: 6 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o poskytnutí mimořádného neinvestičního a
investičního členského příspěvku Lanškrounsku, svazku obcí na realizaci projektu „Předcházení vzniku biologicky
rozložitelných odpadů v území Lanškrounska„. V loňském roce bylo nabídnuto občanům obce Sázava zapojení do
této akce – byl nabídnut bezplatný pronájem kompostérů do domácností. V obci celkem požádalo o pronájem
kompostérů 60 občanů. Obec Sázava získala prostřednictvím dotace svazku obcí Lanškrounsko celkem kompostéry
v hodnotě 210.540,- Kč a štěpkovač v hodnotě 102.850,- Kč, podíl obce Sázava je ve výši 71.589,- Kč (tj. cca 22%).
Hlasování: 6 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo přijetí finančního daru pro Mateřskou školu Sázava od obce
Lubník, jako příspěvek za děti z Lubníka navštěvující sázavskou MŠ.
Hlasování: 6 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce projednalo žádost občanů obce o vydání nařízení obce o zákazu podomního a
pochůzkového prodeje na území obce Sázava. Zastupitelé obce se shodli na potřebě takového nařízení. Obecní úřad
do příštího zasedání ZO připraví příslušné podklady.

Starosta obce osvětlil přítomným občanům dotaz, jak pokračuje akce Povodí Moravy – kácení
stromů podél řeky Moravská Sázava. V současné době je vydáno rozhodnutí o povolení kácet stromy v havarijním
stavu (cca 25 stromů), byla vybrána firma a kácení by mělo proběhnout v nejbližší době. Kácení ostatních
označených stromů je zatím v jednání – čekáme na vyjádření Povodí Moravy, kteří stromy společně s pracovníky
odboru životního prostředí posuzují a následně vydají rozhodnutí a vyberou firmu, která bude kácení provádět. Obec
Sázava také po pádu lípy ve středu obce zadala vypracování odborného posudku na 12 stromů v blízkosti
komunikace a autobusové zastávky ve středu obce. Dle posudku je nutné 2 lípy pokácet, u ostatních provést odborné
ošetření a prořez.

Starosta obce informoval zastupitele o pokračování jednání o stavbě cyklostezky Sázava Lanškroun. Svazkem obcí byla podána druhá žádost o dotaci na výstavbu cyklostezky – první žádost byla podána ke
konci září 2017 na IROP (Integrovaný regionální operační program), druhá žádost byla podána v lednu 2018 na
SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury). Rozhodnout o přiznání dotace by měli obě instituce přibližně do
poloviny roku 2018. Obec Sázava dokončila koupi pozemků pod cyklostezkou – zakoupením poslední části
v obydleném území obce.

V loňském roce jsme žádali o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí, operační program
životní prostředí, Ekologická obec. Cílem projektu je vytvoření systému pro separaci odpadů na území obce. Dotace
nám koncem roku byla přidělena ve výši max 2.138.457,-Kč. V letošním roce proběhne výběrové řízení na
dodavatele zařízení pro separaci odpadu – zakoupení čelního nakladače s příslušenstvím, drtiče větví a 2 ks
kontejnerů. Zastupitelé obce zvolili tři členy do výběrové komise – p. Jiřího Malátka, p. Jiřího Kokoru a Ing. Martina
Brejšu.

Zastupitelé obce byli seznámeni s plánem akcí v obci v nejbližší době. V letošním roce proběhne
pouť v areálu sportovního hřiště v Sázavě bez účasti kolotočů – pro malý zájem. Na hřišti bude tradiční fotbalový
turnaj, obec zajistí pronájem skákacího hradu pro děti a proběhne večerní taneční zábava.

Oznamujeme

Poplatky za svoz komunálního odpadu jsou splatné do konce března 2018
ve výši 400,- Kč / osobu.
Poplatky za psy jsou splatné do konce března ve výši 100,- Kč / za 1 psa, za každého
dalšího psa 200,- Kč.
Poplatky jsou splatné v hotovosti na obecním úřadě v Sázavě nebo převodem na účet obce vedený u
MONETA MB a.s. č.: 110221664/0600, variabilní symbol: číslo popisné domu.
Prosíme majitele včelstev o doručení povinného hlášení na OÚ Sázava. Děkujeme
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kompostéry

Na obecním úřadě jsou připravené SMLOUVY O VÝPUJČCE k podpisu a
k vyzvednutí. Prosím, kdo v loňském roce žádal o pronájem domácího kompostéru (získané z dotace
svazku obcí Lanškrounsko) a dosud si kompostér nevyzvedl, aby se dostavil k podpisu smlouvy o
výpůjčce a vyzvednutí kompostéru nejlépe ve středu dne 7.2. od 8.00 do 17.00 hodin. V případě
nevyzvednutí kompostérů do konce měsíce února, budou tyto nabídnuty náhradním zájemcům. Děkuji

Životní jubilea
Všem jubilantům, kteří slaví v lednu a únoru výročí svého narození
přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
Filipiová Eliška
Filipová Milada
Lux Josef
Killar Jan
Rejent Josef
Kollertová Erika
Řehoř Josef
Buřval Zdeněk
Havelka Karel
Urban Bernard
Krátký Jaroslav
Parentová Anna
Urbanová Jana
Bartoňová Drahomíra
Černý Stanislav
Vašíčková Věra
Šmok Miroslav
Baranovská Marie

Vítáme
narozené

Barbora Otradovská
Tereza Otradovská

Sázava 120 (72)
Sázava 36 (86)
Sázava 51 (79)
Sázava 64 (74)
Sázava 122 (72)
Sázava 58 (77)
Sázava 124 (71)
Sázava 70 (75)
Sázava 152 (79)
Sázava 62 (78)
Sázava 79 (65)
Sázava 77 (65)
Sázava 62 (74)
Sázava 63 (72)
Sázava 115 (73)
Sázava 73 (75)
Sázava 118 (74)
Sázava 57 (84)

Sázava 22
Sázava 22

V obci probehlo:
v neděli 3.12.2017 v 17.00 hodin
pořádala obec Sázava a SPOZ Sázava

Mikulášskou nadílku pro děti
na sále kulturního domu v Sázavě
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Obec Sázava
pořádala

VÁNOČNÍ
KONCERT
v kapli sv.
Prokopa v Sázavě
v sobotu 9.12.2017 v 15.00 hodin
účinkoval: Ženský pěvecký sbor
Lanškroun s doprovodem
pod vedením Jarmily Uhlířové
Po ukončení koncertu si všichni přítomní
společně zazpívali několik koled u rozsvíceného vánočního stromu.
Ve dnech 6. - 7. 1. 2018 se obec Sázava zapojila
do
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
celkem se v obci vybralo 20.466,- Kč.
Sbírku organizuje Diecézní katolická charita,
která peníze dále rozděluje potřebným.
Děkujeme všem, kteří přispěli.

Obec Sázava a Spolek přátel sportu Sázava
pořádali

v pátek 12. ledna 2018 od 20.00 hod v
KULTURNÍM DOMĚ SÁZAVA

Hrála: kapela Motýl BAND (Zlín)
Tradiční výborné pohoštění.
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