SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
tel., fax: 465 322531, mobil : 724 186757,email:obec@obec-sazava.cz,http:www.obec-sazava.cz

Únor 2019
V obci proběhlo:

Obec Sázava pořádala
VÁNOČNÍ KONCERT v kapli sv. Prokopa
v Sázavě a Zpívání u stromečku

v sobotu 15. 12. 2018 v 15.00 hodin
účinkovali: Tomáš a Hana Krejčovi

Plná kaplička - přes 70 lidí - si vyslechli směs písní
populárních i vážnějších, písně z pohádek i skladby
pro housle. Příjemnou předvánoční atmosféru jsme si navodili i zpíváním koled u rozsvíceného vánočního stromu.

Ve dnech 5.- 6. 1. 2019 se obec Sázava zapojila do
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
celkem se v obci vybralo 18.292,- Kč.
Sbírku organizuje Diecézní katolická charita, která
peníze dále rozděluje potřebným. Děkujeme všem, kteří přispěli.

Od 1. 3. 2019 bude sběrné místo pro vyřazený elektroodpad a nebezpečný odpad
(barvy, ředidla, zářivky) pro občany obce Sázava určené místo u budovy čp. 19
(statek ve vlastnictví obce). Po domluvě na tel: 720 025 270, 602 641 003.
Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje

sbírku použitého ošacení a jiných věcí

(oblečení, obuv, lůžkoviny, hračky, domácí potřeby)
Sbírka se uskuteční v týdnu od 25. do 29. března 2019.
Věci zabalené do igelitových pytlů či papírových krabic budeme shromažďovat na obecním úřadě ve vestibulu
(v pracovní době úřadu).
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Oznamujeme

Poplatky za svoz komunálního odpadu jsou splatné do konce března 2019
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.: 110 221 664 / 0600, variabilní symbol: číslo popisné domu.

Životní jubilea
Boušková Dagmar
Filipiová Eliška
Lux Josef
Killar Jan
Kollertová Erika
Řehoř Josef

Všem jubilantům, kteří slaví v lednu a únoru výročí svého narození
přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
Sázava 36 (60 let)
Sázava 120 (73 let)
Sázava 51 (80 let)
Sázava 64 (75 let)
Sázava 58 (78 let)
Sázava 124 (72 let)

Tkačíková Viera
Sázava 41 ( 60 let)
Filipová Milada
Sázava 36 (86 let)
Hubálek Josef
Sázava 27 (70 let)
Rejent Josef
Sázava 122 (73 let)
Skalický Jiří
Sázava 60 (70 let)
Buřval Zdeněk
Sázava 70 (75 let)
Havelka Karel
Sázava 152 (80 let)
Urban Bernard
Sázava 62 (79 let)
Šponarová Mária
Sázava 130 (60 let)
Urbanová Jana
Sázava 62 (75 let)
Bartoňová Drahomíra Sázava 63 (73 let)
Černý Stanislav
Sázava 115 (74 let)
Vašíčková Věra
Sázava 73 (76 let)
Šmok Miroslav
Sázava 118 (75 let)
Baranovská Marie
Sázava 57 (85 let)

Vítáme narozené

Tobiáš Horáček

Sázava 60

Vzpomínáme

Karel Buřval (72)

Sázava 111

Srdečně Vás zveme:

v sobotu
2. 3. 2019
-

-

Sraz účastníků průvodu ve 13.00 hodin před kulturním domem v Sázavě
od 17.00 hod je na sále kulturního domu připraven MAŠKARNÍ BÁL – hraje DJ LARRY
tradiční guláš a pohoštění nejen pro účastníky průvodu
Přijďte se pobavit !!!
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Obec Sázava Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
16. 3. 2019 ve 14.00 hod na sále v Sázavě
Pro děti je připraveno: klaun, soutěže, tanec Občerstvení zajištěno.
V pátek 29.3.2019 v 19.30 hod na sále v Sázavě uvádí

Divadlo Ve středu Lanškroun divadelní pásmo

Sto roků republiky aneb Dějiny s úsměvem

Komponované pásmo scének a písní ke stému výročí založení Československa se zastavením u
historicky významných období našich dějin.
V programu jsou např. scénky z Haškova románu Dobrý voják Švejk, ze hry V+W: Don Juan, z díla
Ludvíka Aškenazyho, z Tevarieté či Nedělní chvilky poezie nebo jak je to s objevy, politiky či inzercí. Je to zkrátka
připomenutí našich úspěchů i problémů, a to vše s tím, že mnohé věci se dají řešit s humorem a nadhledem.
Autor: Růžena Šteflová
Obecní úřad Sázava a Sbor pro občanské záležitosti Vás srdečně zvou na

Tradiční slavnostní setkání dříve narozených
v neděli 31. března 2019 ve 14.00 hod na sále v Sázavě
Zábavný program , živá hudba : KOPR
Občerstvení zajištěno.
Obec Sázava pořádá v sobotu 6. dubna 2019 od 18 hodin
Od 20:00 hod hraje
CIMBÁLOVÁ MUZIKA KREPINA
Více než 100 vzorků vín, výborné pohoštění,….
Vstupné 100,- Kč (v ceně katalog a sklenička). Srdečně
zvou pořadatelé.

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 14. 4. 2019 – velikonoční tvoření – malování vajíček
V neděli 5. 5. 2019 – drátkování pro maminky
Místo konání: jídelna kulturního domu v Sázavě ve 14.00 hod .
Připravujeme:

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

Kdy: v sobotu 18. 5. 2019 Kam: Police nad Metují
Plán akce: výšlap Kovářovou roklí (cca 6km) k restauraci Hvězda, návštěva muzea MERKUR
Podrobnosti budou v příštím Sázavském zpravodaji.
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Z jednání Zastupitelstva obce Sázava
ze dne 23. ledna 2019 a 20. února 2019

Dne 4. 1. 2019 proběhlo otvírání obálek na výběr dodavatele veřejné zakázky: „Zpracování
projektové dokumentace pro výstavbu inženýrských sítí a přístupové komunikace v lokalitě výstavby RD
Sázava“. Do výběrového řízení byly doručeny dvě nabídky. Obě nabídky byly posouzeny výběrovou
komisí z hlediska úplnosti dle požadavků zadávacího řízení, obě nabídky splnily všechna požadovaná
kriteria kvalifikace firmy, byly dodány všechny podklady pro úplnost nabídky projektových prací až
k stavebnímu povolení na stavbu inženýrských sítí a komunikace ke stavebním parcelám. Zásadním
hodnotícím kriteriem byla nabídková cena. Rozdíl ceny byl velmi malý. Výběrová komise na základě
posouzení obou nabídek doporučila zastupitelstvu obce vybrat jako dodavatele veřejné zakázky firmu s
nižší cenovou nabídkou. Zastupitelstvo obce Sázava schvaluje na doporučení výběrové komise ze dne
4.1.2019 dodavatele veřejné zakázky: „Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu inženýrských sítí
a přístupové komunikace v lokalitě výstavby RD Sázava“ firmu M Projekt CZ s.r.o. z Ústí nad Orlicí. ZO
schválilo uzavření smlouvy o dílo.
Hlasování: 7 : 0 : 0

Na OÚ byla doručena žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti na zřízení plynové přípojky - na ppč. 1111/1 v majetku obce Sázava v k.ú. Sázava u
Lanškrouna. Zastupitelstvo obce Sázava smlouvu schválilo.
Hlasování: 7 : 0 : 0

I letos podal Cyklistický klub Lanškroun žádost o podporu pořádání cyklistických závodů
mládeže MZM, které projíždějí i naší obcí. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo dar pro Cyklistický klub
Lanškroun, z.s. na pořádání 49.ročníku MZM 2019 ve výši 3.000,- Kč.
Hlasování: 7 : 0 : 0

V diskuzi podali občané několik podnětů na prořezání stromů a větví v okolí dopravních
značek, mostů nebo světel….. Prořez bude proveden dle požadavků. Rovněž budou pokáceny odbornou
firmou cca tři poškozené stromy na pozemcích obce.

Již v loňském roce byl podrobně projednán návrh rozpočtu obce Sázava na rok 2019,
ujasněny stěžejní investiční akce obce a stanoveny závazné ukazatele pro tvorbu rozpočtu. Návrh rozpočtu
obce byl zveřejněn v lednu (po zpřesnění daňových příjmů obce). K návrhu rozpočtu nebyl vznesen žádný
dotaz ani připomínka. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Rozpočet obce Sázava na rok 2019 takto:
Celkové příjmy ve výši: 10.339.000,- Kč Zapojení prostředků z minulých let 3.000.000,- Kč
Celkové výdaje ve výši: 13.339.000,- Kč. Rozpočet se schvaluje jako schodkový.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky v příloze usnesení. Hlas.:8:0:0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o prodeji a směně nemovitostí - pozemků dle
GP č. 448-47/2018. Jedná se o narovnání vztahů obce a soukromé osoby. Směna pozemků ve vlastnictví
obce, které jsou pod soukromou nemovitostí a pozemků, které jsou ve vlastnictví jiné osoby, ale přejdou do
vlastnictví obce – přístupové cesty, vodní plocha, plocha pro příležitostné parkování u hřiště apod. Rozdíl
ve výměrách pozemků doplatí soukromá osoba ve výši 60,-Kč/m2.
Hlasování: 8 : 0 : 0
Zastupitelé obce projednali drobné opravy v obci – oprava boxu na uložení popelnic u
bytovky čp. 15 – dle cenové nabídky.
Zastupitelé obce jednali o možnosti podpory prodejny potravin v Sázavě, tak, aby zde i
nadále mohl fungovat prodej základních potravin a nabídka dalšího sortimentu pro občany obce. Prodejna
je v pronájmu soukromé osoby, náklady obce jsou nulové. Pokud by byl ukončen nájem a prodejna se
pronajala některé ze sítí obchodů, byly by náklady obce mnohem vyšší. Zastupitelé proto prozatím uvažují
o převodu spotřeby energií v prodejně na obec. V příštím roce po vyčíslení nákladů provozu může obec
žádat o příspěvek Pardubického kraje na provoz prodejny. Další investice pro zlepšení prodejny budou
prováděny po dohodě s nájemcem.
Město Lanškroun má v plánu investic opravu mostu na silnici k Žichlínku. V současné době
je omezená nosnost mostu. Obci bylo předloženo několik variant opravy.
Do konce měsíce dubna bude dle smlouvy dokončena stavba Komunitního centra v budově
kulturního domu. Zastupitelé jednali o vybavení komunitního centra a místnosti pro posilovnu – dle
předběžného cenového návrhu.
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