SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
Z jednání Zastupitelstva Obce Sázava ze dne 6. listopadu 2019

Zastupitelstvo obce Sázava schvaluje Rozpočtové opatření č.9/2019 a č.10/2019.

V rámci projektu pro vytvoření stavebních parcel na stavbu RD v Sázavě jsme pokročili
v jednání s vlastníky dotčených pozemků. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o spolupráci při
výstavbě inženýrských sítí v lokalitě „RD Sázava“. Jedná se o smlouvu s majiteli pozemků, přes které bude
vedena dešťová kanalizace a vytvoření zasakovací jímky na dešťovou vodu. Smlouva upravuje i vedení
splaškové kanalizace do ČOV Lanškroun. Dále smlouva upravuje možnost napojení soukromých pozemků
na inženýrské sítě vytvořené obcí v dané lokalitě. Po provedení stavby inženýrských sítí bude uzavřena
smlouva o služebnosti.
Hlasování: 8 : 0 : 0

V říjnu jsme požádali provozovatele distribuční soustavy el. energie – ČEZ Distribuce o
vyjádření k přeložce nadzemního vedení VN v lokalitě pro stavbu RD Sázava do vedení podzemního. Dle
nabídky - Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu č. Z S14 12 8120072411, o smlouvě budoucí o
realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie s firmou ČEZ Distribuce –
přeložka VN 2263. Předběžné vyčíslení nákladů na přeložku VN je 2 865 000,- Kč. Po podpisu smlouvy
firma ČEZ provede přesné projektové zaměření včetně získání stavebního povolení. A následně po úhradě
zálohy provede přeložku.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Na OÚ byla doručena žádost o odkup pozemku p.p.č. 1007/74 ve vlastnictví obce Sázava –
o velikosti cca 9m2. Záměr prodeje byl vyvěšen – bez námitek. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo
prodej pozemku 1007/74 dle GP 445-33/2018 v k.ú. Sázava u Lanškrouna za cenu 50,- Kč/m2. Hlas.:8:0:0

První zemědělská Pardubice nabízí obci Sázava k odkoupení pozemky sousedící s pozemky
obce ppč.4191 a 4192 v katastru obce Sázava u Lanškrouna. Pozemky jsou vedeny jako zemědělská orná
půda, v územním plánu – krajinná zeleň zemědělská a lokální biocentrum. Zastupitelstvo obce bere na
vědomí nabídku První zemědělské Pardubice. O koupi pozemků nemá obec zájem.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na
opravu chodníku na ppč. 710. Po vypracování GP a oddělení části pozemkové parcely pod chodníkem bude
pokračováno v jednání s fi FOREZ Reality s.r.o. o odkoupení dané parcely.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava bere na vědomí Rozpočet Mateřské školy Sázava na rok 2020.
Rozpočet byl navýšen o 17.000,- Kč na výši 307.000,- Kč. (navýšeny ceny za energie a služby).

Zastupitelstvo obce jednalo o návrhu rozpočtu obce Sázava na rok 2020. Hlavní investiční
akce v roce 2020 budou: projekt k lokalitě pro stavbu rodinných domků a investice spojené s budováním
inženýrských sítí a komunikací v lokalitě výstavby RD Sázava, oprava místních komunikací, chodníku
(podána žádost o dotaci z POV Pardubického kraje), projekt na stavbu cyklostezky. Návrh rozpočtu byl
předložen zastupitelům k dalším připomínkám. Po schválení finančním výborem bude návrh zveřejněn a
schvalován počátkem příštího roku. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo pravidla rozpočtového provizoria
na rok 2020 do doby, než bude schválen řádný rozpočet.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo zvýšení nájmů v obecních bytech o míru valorizace za
rok 2019 od 1.2.2020 (dle nájemních smluv).
Hlasování: 8 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo zvýšení ceny stočného na cenu 20 Kč/m3 od 1.1.2020.
Hlasování: 8 : 0 : 0
Různé informace: Starosta obce informoval zastupitele o stavbě cyklostezky Lanškroun –
Sázava. Po několika jednáních s městem Lanškroun a manažerem Svazku obcí Lanškrounsko (který
zajišťuje stavbu cyklostezky) bylo rozhodnuto, že projekt, který nám předložil projektant vybraný
z řádného výběrového řízení, není dostačující pro výběrové řízení na stavitele při podání žádosti o dotaci.
Město Lanškroun trvá na stavbě cyklostezky za pomoci dotace SFDI. V současné době byl proto osloven
projektant pro vypracování nového projektu. V příštím roce požádá Svazek obcí Lanškrounsko o dotaci ze
SFDI na stavbu cyklostezky. Svazek obcí Lanškrounsko zvažuje podání žaloby na firmu Máša Projekt za
nedodání projektové dokumentace dle uzavřené smlouvy.

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

Listopad 2019
V obci proběhlo:
Klub KOLIBŘÍK
Vzpomínky na prázdniny, podzimní tvoření

Mateřská škola Sázava pořádala v pátek 11.10. 2019
na hřišti DRAKIÁDU pro děti i dospělé

Divadelní soubor lanškrounského gymnázia ŠKEBLE
uvedl pohádku pro dospělé BABA v pátek 1. 11.2019

SPS Sázava pořádal
2.listopadu 2019 Noční pochod

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

Lekce JÓGY
s Václavem Hnízdilem
Středa 4. 12. 2019 od 17 do 20 hod
Komunitní centrum Sázava

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

Roubalová Marcela Sázava 129 (71)
Štosková Věra
Sázava 87 (71)
Šebrle Václav Sázava 93 (70)
Bednářová Ludmila Sázava 50 (76)
Bouška Jan Sázava 36 (60)

Vítáme narozené

Eliška Kovářová
Sofia Król
Ondřej Novotný
Beata Boušková

Hejduk Oldřich Sázava 140 (65)
Kaupe Manfred Sázava 116 (79)
Hubálek Miroslav Sázava 143 (65)
Rejentová Jaroslava Sázava 122 (72)
Buřvalová Eva Sázava 70 (70)

Téma: Život v radosti a vitalitě (úvod a vnitřní
motivace ke cvičení jógy i pro začátečníky)
Cena: 250,- Kč / osobu
Další lekce bude 15.1.2020
Prosím o rezervaci předem SMS na tel.: 724 186 757 nebo e-mail: obec@obec-sazava.cz

Sázava 17
Sázava 144
Sázava 59
Sázava 136

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 od 17.00 hodin
pořádá Obec Sázava a SPOZ Sázava

Mikulášskou nadílku pro děti

Srdečně Vás zveme:

na sále kulturního domu v Sázavě
Pravidelné schůzky pro všechny zájemce
Obec Sázava Vás srdečně zve na

v pátek 8. 11. 2019 ve 14.00 hodin
(22.11., 6.12., 20.12. a každý další lichý pátek)

VÁNOČNÍ

POHODOVÉ POSEZENÍ v novém KOMUNITNÍM CENTRU V SÁZAVĚ.

KONCERT v kapli sv. Prokopa v Sázavě
Vánoční koledy a písně

v sobotu 14. 12. 2019 v 15.00 hodin

Program: jakýkoliv dle zájmu,
- káva, čaj … moučníky si můžete přinést dle libosti……těšíme se na Vás.

účinkují: Duo J + V (J. Havlíčková + V. Steidlová)

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

Téma: úložné boxy ( s sebou si
přineste krabici od bot)
Datum : neděle 17.11.2019 ve 14: 00
Téma: vánoční dekorace
Datum : neděle 1.12.2019 ve 14: 00
Téma: zdobení perníčků (s sebou si přineste
vlastní perníčky)
Datum : neděle 15.12.2019 ve 14: 00

Přijďte mezi nás.
Rádi přivítáme i babičky a dědečky
z celé Sázavy.
Budeme se na Vás těšit v předvánoční čas
3. 12. 2019 od 9:00 – 11:00
u nás ve školce.

Obec Sázava a Spolek přátel sportu Sázava Vás srdečně zvou na

Kolektiv MŠ Sázava

v pátek 10. ledna 2020 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 2.prosince.


Místo konání: komunitní centrum kulturního domu
v Sázavě. Těšíme se na společné vyrábění.
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