SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
tel., fax: 465 322 531, email:obec@obec-sazava.cz
http:www.obec-sazava.cz

ČERVEN 2018
Srdečně zveme:

při příležitosti Prokopské pouti

v sobotu 30. června 2018 od 9.00 hod na hřišti v Sázavě
Fotbalový turnaj žen o putovní pohár SPS Sázava

odpoledne skákací hrad pro děti
od 20.00 hod

Pouťová zábava - hraje: DJ LARRY

V neděli 1. července 2018 od 14.00 hod Pouťová mše v kapli sv.Prokopa

Proběhlo:
V pátek 27. 4. 2018 v 19.30 hod na sále v Sázavě uvedlo
Divadlo Ve středu Lanškroun divadelní hru Jak vyloupit

banku

29. 4. 2018

Setkání dříve narozených
Skvělé vystoupení dětí ze ZŠ Dobrovského
Lanškroun – pohádka o červené Karkulce.
Zábavný pořad URŠULOVINY s Uršulou
Klukovou a Šimonem Pečenkou – Uršula
Kluková byla přesně taková, jakou jsme očekávali – rozesmátá, upovídaná, milá i při
autogramiádě…. A zpěv Šimona Pečenky krásně doplňoval zábavné vyprávění.
Taneční zakončení příjemného setkání je už samozřejmostí – hrál nám DJ Larry.

Výlet do Liberce - Ještěd, ZOO



Celodenní autobusový výlet pro děti a jejich
rodiče (prarodiče a ostatní příbuzné)

Kdy: v sobotu 26. 5. 2018

Kam: Liberec



Plán akce: výjezd
lanovkou
na JEŠTĚD,
návštěva ZOO
LIBEREC

nádherné počasí, zoologická
zahrada plná mláďat,
zmrzlina, pohoda, děti byly
neúnavné, krásný a velice
příjemný den....
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Z jednání Zastupitelstva obce Sázava
ze dne 30. května 2018
omluven: p. Milan Kobza, zúčastnili se 2 občané obce Sázava


Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova od poskytovatele – Pardubický kraj, na neinvestiční akci – Oprava a nátěr vnější fasády budovy
OÚ a MŠ Sázava.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Od 25. května 2018 vstoupilo v platnost nové nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních
údajů - GDPR (General Data Protection Regulation). V návaznosti na toto nařízení vydala obec Sázava
Směrnici o ochraně osobních údajů, která upravuje používání osobních údajů v rámci činnosti obce a je
závazná pro všechny zaměstnance obce ( včetně DPP i zastupitelů). Autorizovanou firmou byl proveden
bezpečnostní audit počítačové sítě a navržena vhodná opatření k zabezpečení počítačové sítě na OÚ.
Zastupitelstvo obce Sázava bere na vědomí Směrnici č.1/2018 o ochraně osobních údajů.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo smlouvu o zpracování osobních údajů s fi Galileo Corporation
s.r.o. – provozovatel www stránek obce Sázava.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Po schválení na minulém zasedání ZO byl vyvěšen záměr prodeje pozemku ppč.273/5 v k.ú.
Albrechtice u Lanškrouna ve vlastnictví čtyř obcí (Sázava, Žichlínek, Albrechtice, Cotkytle). Jedná se o
zastavěnou plochu lesního pozemku a důvodem k odkoupení je legalizace stávajícího stavu. Záměr byl
vyvěšen bez připomínek a zastupitelstvo obce Sázava tedy schválilo prodej pozemku ppč. 273/5 –o výměře
38 m2 za cenu 50 Kč/m2.
Hlasování: 8 : 0 : 0
Po schválení na minulém zasedání ZO byl vyvěšen i záměr prodeje části pozemku ppč. 1007/25 ve
vlastnictví obce Sázava. Jedná se o přístupovou cestu k nemovitosti, kterou by si majitel chtěl upravit.
Záměr byl vyvěšen bez připomínek a zastupitelstvo obce Sázava rozhodlo, že žadatel nechá vypracovat
geometrický plán (při zaměřování bude účastníkem i zástupce obce) k oddělení části pozemku. Poté bude
pozemek prodán žadateli.
Zastupitelé obce projednali návrhy p.starosty na obsazení dvou volných bytů v obecním vlastnictví
dle žádostí o pronájem bytu. Nájemní smlouvy s novými nájemci budou uzavřeny v nejbližší době.

Prezidentem republiky byl stanoven termín voleb do obecního zastupitelstva na dny
5.– 6.10.2018. Zastupitelstvo obce stanovilo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. zákona o obcích, počet
členů zastupitelstva obce pro následující volební období 2018-2022 na 9 členů.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Různé informace:
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo příspěvek na provoz Linky bezpečí ve výši 5.000,-Kč.
Hlasování: 8 : 0 : 0
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo pořízení domácího videotelefonu pro MŠ Sázava – dle
cenové nabídky fi LAOS Cz spol. s r.o. Instalace bude provedena v letních měsících v době uzavření MŠ
společně s úpravami fasády MŠ a OÚ.
Zastupitelstvo obce pověřilo Ing. Šuláka podáním výpovědi z užívání pozemků Zemědělsko
obchodnímu družstvu Žichlínek – pozemky v lokalitě určené pro výstavbu RD.
-

Celý zápis v nezkrácené podobě najdete na : www.obec-sazava.cz popř. k nahlédnutí na OÚ Sázava.

Životní jubilea
Všem jubilantům, kteří slaví v červnu výročí svého narození, přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Kubínová Božena (71)
Marková Věra (72)
Křivohlávková Jaroslava (75)
Novotná Anna (87)
Kobzová Eliška (75)
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Sázava 119
Sázava 16
Sázava 94
Sázava 9
Sázava 34
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