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

SRPEN 2018
Srdečně Vás zveme:

Dne 1. 9. 2018 od 16.00 hod pořádá SPS Sázava na hřišti v Sázavě

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
-

Soutěže pro děti i dospělé - Večerní posezení u táboráku - Občerstvení zajištěno
30. ročník běhu Sázava - Lázek

V neděli 2. 9. 2018 pořádá SPS Sázava

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a
ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, ……. zakazuje ve veřejném zájmu obecné nakládání s povrchovými vodami ze všech

vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP
Lanškroun. Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami je vydán s okamžitou
platností, na dobu neurčitou.

Životní jubilea

Všem jubilantům, kteří slaví v červenci a srpnu výročí svého narození, přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Šlesinger František
Falta Josef
Hájek Jiří
Hipská Anna
Vabroušek Jindřich
Heger Rudolf
Smejkalová Vlasta
Drábková Anna
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Sázava 75
Sázava 124
Sázava 85
Sázava 92
Sázava 8
Sázava 102
Sázava 29

(71)
(83)
(65)
(89)
(72)
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Z jednání Zastupitelstva obce Sázava
ze dne 25. července 2018
omluven: Ing. Milan Šulák, zúčastnili se 2 občané obce Sázava


Starosta obce informoval zastupitele o ukončeném výběrovém řízení na dodavatele stavby
„Komunitní centrum Sázava“. Prostřednictvím MAS Lanškrounsko, z.s. jsme získali dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj na stavbu Komunitního centra ve výši 1.225.499,- Kč. Celkové náklady na stavbu
Komunitního centra jsou cca 3miliony. Zastupitelé obce rozhodovali o tom, zda využijí získané dotace a
investují větší částku z rozpočtu obce či zda zruší výběrové řízení a tím i celou stavbu komunitního centra.
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Po delší diskuzi Zastupitelstvo obce Sázava rozhodlo kladně o stavbě a schválilo rozpočtové opatření č.
4/2018 – financování – zapojení prostředků z minulých let – na stavbu komunitního centra. Hlas.: 8 : 0 : 0
Zastupitelstvo obce Sázava vzalo na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu na výběr dodavatele akce „Komunitní centrum Sázava“. Zastupitelstvo obce Sázava
pověřilo starostu obce Sázava k podpisu Smlouvy na stavbu „Komunitního centra Sázava“ s firmou KPV
SYSTÉM, s.r.o. – dle cenové nabídky z výběrového řízení.
Hlasování: 8 : 0 : 0
Stavba Komunitního centra – rekonstrukce prostor nad pohostinstvím, bude probíhat v zimních měsících a
dokončena by měla být do května 2019.

Na obecní úřad Sázava byla doručena žádost společenství vlastníků (6 žadatelů) o společný
pronájem pozemku ppč. 466/2 – trvalý travní porost, v současné době využívaný jako „zahrádky“
jednotlivých vlastníků bytů v domě čp.144 ve vlastnictví SBD Lanškroun. Zastupitelstvo obce Sázava
schválilo zveřejnění záměru obce pronajmout pozemek ppč. 466/2 – trvalý travní porost ve vlastnictví obce
Sázava, v k.ú. Sázava u Lanškrouna.
Hlasování: 8 : 0 : 0

V září 2017 bylo požádáno o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok
2018 na opravu a nátěr fasády budovy čp.2 – obecní úřad a MŠ. Dotace z Pardubického kraje byla
poskytnuta ve výši 120.000,- Kč (max 50% celkových nákladů akce). Zastupitelstvo obce Sázava schválilo
provedení oprav a nátěru fasády budovy OÚ čp.2 dle cenové nabídky firmy RENOMA Pavel Chromec,
Lanškroun. Opravy a nátěr budou provedeny v srpnu.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Koncem června došlo na sále kulturního domu k nemilé události – došlo k poškození hadice
pro přívod vody a k úniku velkého množství vody do sálu. Poškození parketové podlahy bylo bohužel
fatální – podlaha byla kompletně zničena. Bohužel jsme museli zrušit i tři plánované svatby na sále.
V současné době jsou parkety vybourané a po vyschnutí podkladního betonu bude položena nová
parketová podlaha. Zastupitelé při návštěvě kulturního domu po zasedání ZO rozhodli o vybourání podlahy
i v přísálí sálu, která je také poškozena. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo provedení oprav a výměnu
parket v budově kulturního domu čp.13 dle cenové nabídky firmy Podlahářství Karel Šilar, Lubník. Celá
záležitost bude řešena jako pojistná událost.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Byla dokončena „Územní studie č.3 Sázava“ pro lokality Z9/OM, Z10/BI, Z11/BI, Z12/BI a
Z20/BI – dle Územního plánu obce Sázava. Územní studie řeší vymezení území pro stavbu rodinných
domků v obci Sázava, návrh řešení dopravní infrastruktury, návrh řešení technické infrastruktury a ostatní
záležitosti. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dokumentaci „Územní studie Sázava č. 3“. Zastupitelstvo
obce pověřilo starostu obce zajištěním výběrového řízení na výběr projektanta k pořízení projektové
dokumentace ke stavebnímu řízení na lokalitu k výstavbě rodinných domků dle územní studie.

Různé informace:
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo finanční dar z rozpočtu obce Sázava pro MotoBigbang –
podpora benefičního motosrazu 2018 ve výši 3.000,- Kč.
Hlasování: 8 : 0 : 0
Zastupitelstvo obce rozhodlo pověřit starostu obce zjištěním cenové nabídky k dokoupení
přídavných zařízení ke kolovému nakladači – čistící kartáč a lopata.
Zastupitelé obce navrhli požádat pro příští rok Lanškrounsko svazek obcí o dotaci na opravu
drobných památek – na opravu lavic a oltářů v kapli sv.Prokopa (popř. zařadit do seznamu požadovaných
oprav pro příští období).
Byly projednány žádosti občanů:
pořízení kontejnerů na nápojové kartony – specializované kontejnery na nápojové kartony
nebude obec pořizovat, nápojové kartony je možné třídit do žlutých kontejnerů na plasty.
Oprava veřejného osvětlení v obci – děkujeme za hlášení nefunkčních světel – oprava bude
zjednána co nejdříve
Pořízení zábradlí u kanálu na hřišti – zábradlí bude postaveno v příštím roce současně
s opravou komunikace
Oprava zábradlí podél silnice směr Žichlínek – je nutné zajistit opravu co nejdříve
Pokácení stromu – lípy v těsné blízkosti silnice v zatáčce směr Albrechtice – bude pokáceno
v zimním období
Sestříhání živého plotu, který brání výhledu do silnice před kultur. domem- bude provedeno
Celý zápis v nezkrácené podobě najdete na : www.obec-sazava.cz popř. k nahlédnutí na OÚ Sázava.
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