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

L I S T O P A D 2018
Chystáme pro Vás:

Kolibřík - spolek přátel přírody a tvořivosti
Tímto Vás srdečně zveme na další setkání

Téma: vánoční dekorace - korálkové ozdoby, tvoření z hlíny
Datum : neděle 2.12.2018 ve 14: 00 hodin
Místo konání: jídelna kulturního domu v Sázavě. Těšíme se na společné vyrábění.

Ve středu 5. 12. 2018 od 17.00 hodin
pořádá Obec Sázava a SPOZ Sázava

Mikulášskou nadílku pro děti
na sále kulturního domu v Sázavě
Obec Sázava Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ

KONCERT v kapli sv. Prokopa v Sázavě
a Zpívání u stromečku

v sobotu 15.12.2018 v 15.00 hodin
účinkují: Tomáš a Hana Krejčovi
Obec Sázava a Spolek přátel sportu Sázava

Vás srdečně zvou na

v pátek 11. ledna 2019 od 20.00 hod v KULTURNÍM DOMĚ SÁZAVA

Hraje: kapela Motýl BAND (Zlín)
Tradiční výborné pohoštění. Srdečně zvou pořadatelé.
Lístky jsou k prodeji na obecním úřadě v Sázavě (100,- Kč) od 3.prosince.
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Výtah ze zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Sázava ze dne 31. října 2018
Ve dnech 5. a 6. 10.2018 se konaly volby do Zastupitelstva obce Sázava
Voleb se zúčastnilo 192 voličů obce Sázava (tj.42%). Do voleb byla podána pouze jedna kandidátní listina.

 Úvodem zasedání zvolení zastupitelé obce složili slib.
 Zastupitelstvo obce Sázava v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty a místostarosty obce nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
 Zastupitelstvo obce Sázava volí starostou p. Jiřího Malátka.
 Zastupitelstvo obce Sázava volí místostarostou Ing. Martina Brejšu.
 Zastupitelstvo obce Sázava zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor bude tříčlenný,
kontrolní výbor bude pětičlenný.
 Zastupitelstvo obce Sázava volí předsedou finančního výboru Ing. Milana Šuláka.
 Zastupitelstvo obce Sázava volí předsedou kontrolního výboru p. Milana Kobzu.
 Zastupitelstvo obce Sázava volí členy finančního výboru p. Milana Marka a p. Jiřinu Paukovou.
 Zastupitelstvo obce Sázava volí členy kontrolního výboru p. Kamila Mareše, p. Lenku Parentovou, a
p. Josefa Hofmana.
 Diskuse– seznámení s plány zastupitelstva obce na rozvoj obce v následujícím volebním období, příprava
rozpočtu na rok 2019. V následujícím volebním období bude stěžejním úkolem vedení obce zrealizovat
rozpracované akce – cyklostezka (znovu požádáno o dotaci na výstavbu, probíhá výběrové řízení na
stavbu), parcely pro výstavbu rodinných domků (vypisuje se výběrové řízení na projektanta stavby
přístupových komunikací, zasíťování, ….). Aktuálně již ve výstavbě je Komunitní centrum (nad
pohostinstvím), poldr a přístupové cesty…..
 Závěrem zasedání starosta obce poděkoval za důvěru, kterou mu zastupitelé svěřili.
Celý zápis v nezkrácené podobě najdete na : www.obec-sazava.cz popř. k nahlédnutí na OÚ Sázava.

Z

jednání Zastupitelstva obce Sázava ze dne 14. listopadu 2018


Zastupitelstvo obce Sázava schválilo rozpočtové opatření č. 6/2018 – zvýšení příjmů –
odvody za odnětí lesní půdy ve výši 21.836,- Kč.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo rozpočtové opatření č. 7/2018 – zvýšení příjmů –
přijaté pojistné náhrady. Dne 26. 6. 2018 došlo na sále kulturního domu k úniku vody z vodovodního řádu.
Byla poškozena parketová podlaha na sále. Během letních měsíců byla podlaha vysušena, parketová
podlaha vytrhána a zhotovena nová. Řešení celé škody bylo vyčísleno na 573.699,- Kč. Hasičská vzájemná
pojišťovna vyhodnotila pojistnou událost jako záplavu způsobenou zaplavením vodou z poškozeného
vodovodního řádu s tím, že pojistné plnění bude kráceno o 20% za neuzavření přívodu vody po skončení
používání. Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 458.959,- Kč.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Od dubna letošního roku probíhala na zasedáních ZO diskuze o množství práce, kterou jeden
technický zaměstnanec obce není schopen stihnout v požadovaném čase (údržba zeleně, opravy bytů,
údržba ČOV, údržba a drobné opravy majetku a budov obce…. Také je velmi složité zajistit různé
řemeslníky pro drobné zakázky. Začalo se uvažovat o zaměstnání dalšího zaměstnance. Od 26. 9. do
31.10.2018 bylo vypsáno výběrové řízení na dalšího zaměstnance obce. Do výběrového řízení se přihlásili
dva uchazeči. S oběma byl veden pohovor a na základě rozhodnutí zastupitelů obce byl jako nový
zaměstnanec vybrán pan Radek Janda.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo prodej pozemku ppč. 1007/76 – ostatní plocha ve
vlastnictví obce Sázava, v k.ú. Sázava u Lanškrouna, celkem 147 m2 za cenu 50,- Kč/m2. Hlasov.: 8 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava bere na vědomí Rozpočet Mateřské školy Sázava na rok 2019.
Rozpočet MŠ na rok 2019 byl předložen ve stejné výši jako na rok 2018.

Zastupitelé obce projednali rozpočet na rok 2019. Hlavní investiční akce v roce 2019 budou:
již započatá stavba Komunitního centra v prostorách nad pohostinstvím (na stavbu je poskytnuta dotace ve
výši 1.225.500,- Kč z MAS Lanškrounsko – bude dokončena v březnu), stavba cyklostezky, vypracování
projektu k lokalitě pro stavbu rodinných domků, oprava místních komunikací (podána žádost o dotaci
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z POV Pardubického kraje). Návrh rozpočtu byl předložen zastupitelům k dalším připomínkám. Po
schválení finančním výborem bude návrh zveřejněn a schvalován začátkem příštího roku. Zastupitelstvo
obce Sázava schválilo pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 do doby, než bude schválen řádný
rozpočet. Budou hrazeny výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce a výdaje zahájených
investičních akcí dle smluvních vztahů uzavřených v minulých obdobích,…….
Hlasování: 8 : 0 : 0

Na ustavujícím zasedání ZO 31.10.2018 byl stanovený počet členů kontrolního výboru na 5
členů s tím, že pátým členem bude nový zaměstnanec obce, který bude mít na starosti provozní záležitosti
kulturního domu. Zastupitelstvo obce Sázava zvolilo členem kontrolního výboru p. Radka Jandu.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Různé informace:
Starosta obce informoval zastupitele o pokračování stavby „Společných zařízení dle
pozemkové úpravy“ – stavba poldru. V současné době je již založena hráz poldru, je vybudována nádrž,
kde bude trvalá zátopa. V letošním roce jsou stavební práce dokončeny. Pokračovat bude stavební firma na
jaře výstavbou přístupových cest, průlehů a dokončení stavby poldru včetně výsadby okolní zeleně.
Tradičně dlouhá diskuze se vedla ohledně stavby cyklostezky. Do konce listopadu bude
podána další žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. Zároveň byla podána i žádost o dotaci
na MAS Lanškrounsko. Přibližně do konce března by mělo být rozhodnuto, zda dotace získáme, či nikoliv.
Pokud nezískáme dotaci ze SFDI, bude možné čerpat dotaci z MAS, která je však pouze ve výši do 3
milionů Kč. Na jaře se bude jednat dále s městem Lanškroun o výstavbě i bez přispění dotace. Současně
probíhá výběrové řízení na stavbu cyklostezky.
Další část diskuze byla věnována pokračování jednání o územní studii a výběru projektanta
k územnímu řízení pro lokalitu ke stavění rodinných domků. Územní studie byla konečně dokončena a
předána na MěÚ Lanškroun ke schválení. Ještě do konce roku bude vypsáno výběrové řízení na
projektanta pro celou lokalitu určenou k výstavbě – projekt přístupových komunikací, zasíťování pozemků,
kanalizace…. Zastupitelé byli informováni o komplikaci s vedením vysokého napětí v dané lokalitě. Podle
nových pravidel nemůže být pod vedením vedena ani komunikace. Pokud by pod vedením VN byly pouze
zatravněné pozemky ve vlastnictví obce, snížil by se počet parcel ke stavbě. Jako rozumnější varianta
(příjemnější i vizuálně pro nové obyvatele) se tak jeví uložení kabelů VN do země, přestože náklady na
přeložku byly vyčísleny na téměř 3 miliony Kč. Po výběru projektanta bude dále jednáno o možných
variantách řešení.
V březnu letošního roku bylo vydáno závazné stanovisko o povolení kácet břehový porost
kolem řeky Moravská Sázava. Na základě dotazu, kdy bude zahájeno kácení, byl 5. listopadu doručen na
OÚ Sázava dopis z Povodí Moravy, který nám oznamuje:
„Povodí Moravy, s. p., ………o z n a m u j e,
že bude v období září 2019 – březen 2020, případně v roce 2020 - 2021 provádět probírku břehového porostu
významného vodního toku Moravská Sázava.
Zdůvodnění zásahu: Probírka je plánovaná ze zdravotních a pěstebních důvodů a především z důvodu zajištění
provozní bezpečnosti, ochrany zdraví a přilehlého majetku jelikož v nedávné době již došlo v této
lokalitě k pádům stromů. Specifikace dřevin: Pokáceno či ořezáno bude celkem 359ks dřevin ……….“

Celé oznámení je k nahlédnutí na OÚ.
Od listopadu bylo otevřeno Pohostinství Sázava. Po kontrole hygienické stanice
Pardubického kraje bylo nutné provést drobné stavební úpravy v prostorách pohostinství – odvětrání toalet
pro personál, vybudování skladu materiálu,……. Otevírací doba pohostinství je středa – neděle. Přejeme
novým nájemcům hodně spokojených zákazníků.
Ze strany občanů obce účastnících se zasedání ZO byl vznesen dotaz na výhled obce a
koncepci rozvoje v novém volebním období 2018 – 2022 nebo i dále. Starosta obce považuje za stěžejní,
jak již proběhla diskuze na ustavujícím zasedání ZO, dokončit dlouho plánované projekty, které byly
rozjednány již v předchozím volebním období – výstavba cyklostezky, parcely pro výstavbu rodinných
domků, dostavba komunitního centra a zajištění provozu komunitního centra pro občany obce. Zastupitelé
obce ocenili účast občanů obce a budou rádi za další podnětné nápady a zájem ze strany občanů o dění
v obci.
Celý zápis v nezkrácené podobě najdete na : www.obec-sazava.cz popř. k nahlédnutí na OÚ Sázava.

Vítáme
narozené
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Životní jubilea
Všem jubilantům, kteří slaví v listopadu a prosinci výročí svého narození, přejeme hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.

Roubalová Marcela
Kaupe Manfred
Rejentová Jaroslava

Sázava 129 (70)
Sázava 116 (78)
Sázava 122 (71)

Štosková Věra
Bednářová Ludmila

Sázava 87 (70)
Sázava 50 (75)

V obci proběhlo:
V pátek 12.10.2018
Divadelní spolek VICENA Ústí nad Orlicí
uvedl hru V RYTMU TANGA

v pátek 19. 10. 2018
pořádala MŠ Sázava na hřišti v Sázavě
DRAKIÁDU pro děti i dospělé

v neděli 28.10.2018

Kolibřík - spolek přátel přírody a tvořivosti
pořádal setkání na téma:

podzimní dekorace z přírodnin

SPS Sázava pořádal
v sobotu 3. listopadu

NOČNÍ POCHOD
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