SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
Z jednání Zastupitelstva Obce Sázava ze dne 5. února 2020

Zastupitelstvo obce Sázava bylo seznámeno s Výroční zprávou o zajištění práva fyzických a
právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2019 a bere zprávu na vědomí. Žádosti o podání informace se týkají investičních
záměrů obce. Ostatní žadatelé o poskytnutí informace podávají pouze jednoduché ústní dotazy, tyto jsou
zodpovězeny na místě bez poplatku. Další běžné dotazy v průběhu roku nebyly charakteru dle zák. č.
106/1999 Sb.

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo hospodářský výsledek příspěvkové organizace obce
Sázava – Mateřská škola Sázava za rok 2019 ve výši 0 Kč. Na úhradu ztráty rozpočtu ve výši 511,48 Kč
byl využit rezervní fond MŠ.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Již v loňském roce byl podrobně projednán návrh rozpočtu obce Sázava na rok 2020,
ujasněny stěžejní investiční akce obce a stanoveny závazné ukazatele pro tvorbu rozpočtu. Návrh rozpočtu
obce byl zveřejněn 13.12.2019. K návrhu rozpočtu nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.
a/Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Rozpočet obce Sázava na rok 2020 takto:
Celkové příjmy ve výši:
9.929.200,- Kč
Zapojení prostředků z minulých let
3.000.000,- Kč
Celkové výdaje ve výši:
12.929.200,- Kč.
Rozpočet se schvaluje jako schodkový.
Hlasování: 8 : 0 : 0
b/Zastupitelstvo obce Sázava schválilo závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky v příloze usnesení.

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo stanovení závazného ukazatele pro příspěvkovou
organizaci obce Sázava - MŠ Sázava na rok 2020 ve výši: 307.000,- Kč. Finanční prostředky budou
vyplaceny čtvrtletně: 1. čtvrtletí 72.500,- Kč 2.čtvrtletí 78.167,- Kč 3. čtvrtletí 78.167,- Kč 4. čtvrtletí
78.166,- Kč .
Hlasování: 8 : 0 : 0

Obec Sázava vlastní lesní pozemky společně se třemi dalšími obcemi (Žichlínek, Cotkytle a
Albrechtice) v katastru obce Albrechtice. Společnou administrativní činnost vykonává obec Albrechtice a
vždy po skončení roku vyčíslila minimální náklady na administraci jednotlivým obcím. V současné době
nemáme firmu, která by prováděla hospodaření v lesích – obec Albrechtice zajišťuje tedy i personálně
kontrolu lesního hospodářského plánu a jeho plnění v lese. Na společném jednání obcí se tedy jejich
zástupci dohodli na stanovení paušální částky na úhradu činností souvisejících s hospodařením ve
společných lesích. Jednotlivé obce se rovněž budou podílet na vybraných pracích v lese (vysazování
stromků, vyžínání, úklid,…) dle domluvy. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Příkazní smlouvu na
úhradu nákladů souvisejících s administrativním a účetním zajištěním společného hospodaření v lesích pro
obec Albrechtice ve výši 30.000,- Kč za rok.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Návrh na programové využití prostor Komunitního
centra Sázava. V komunitním centru probíhají pravidelné akce – klub Kolibřík, klub pro dříve narozené,
klubík pro maminky s dětmi do 3 let, cvičení jógy, funguje posilovna … Připravují se i další akce,
pozvánky na ně budou zveřejňovány v Sázavském zpravodaji a na www stránkách obce. V komunitním
centru bude probíhat i pravidelná poradna sociální pracovnice.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Protože podmínkou pro žádání mnoha dotací je zpracování Strategického rozvojového plánu
obce, rozhodli zastupitelé o oslovení firmy pro zpracování tohoto plánu. V letošním roce bude nutné
rovněž zpracovat Střednědobý výhled rozpočtu obce na následující roky a dodatek k Programu rozvoje
venkova Pardubického kraje. Pro následující období je nadále stěžejní výstavba cyklostezky a vytvoření
parcel pro výstavbu rodinných domků. Zastupitelé obce do příštího zasedání ZO předloží další návrhy
možného rozvoje obce.

Starosta obce informoval zastupitele o pokračování v projektu na vybudování infrastruktury
ke stavebním parcelám. Firma M projekt dokončila projektovou dokumentaci a v lednu mělo začít jednání
o vydání stavebního povolení. Bohužel z firmy ČEZ přišlo oznámení o tom, že vedení vysokého napětí
nemůže být uloženo do země, dle již podepsané smlouvy. Obec ve spolupráci s projektantem a majiteli
dotčených parcel jedná s fi ČEZ o možném dalším řešení nastalé situace.

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

Únor 2020
V obci proběhlo:
Ve dnech 4.- 5. 1. 2020 se obec Sázava zapojila do
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
celkem se v obci vybralo 20.352,- Kč.
Sbírku organizuje
Diecézní katolická
charita, která peníze
dále rozděluje
potřebným.
Děkujeme všem, kteří
přispěli.

V pátek 10. ledna 2020 se konal v kulturním domě Sázava

Hrála: kapela Motýl BAND (Zlín)
Předtančení: skupina Juicy Tradiční výborné pohoštění.

OZNAMUJEME

Poplatky za svoz komunálního odpadu jsou splatné do konce března 2020
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.

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

Únor č.1/2020

Únor č.1/2020

SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
Životní jubilea

Všem jubilantům, kteří slaví v lednu a únoru výročí svého narození
přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
Filipiová Eliška
Sázava 120 (74 let)
Lux Josef
Sázava 51 (81 let)
Hubálek Josef
Sázava 27 (71 let) Killar Jan
Sázava 64 (76 let)
Rejent Josef
Sázava 122 (74 let)
Pecháček Josef
Sázava 131 (65 let)
Skalický Jiří
Sázava 60 (71 let)
Řehoř Josef
Sázava 124 (73 let)
Buřval Zdeněk Sázava 70 (77 let)
Havelka Karel Sázava 152 (81 let)
Urban Bernard Sázava 62 (80 let) Urbanová Jana Sázava 62 (76 let)
Bartoňová Drahomíra
Sázava 63 (74 let)
Černý Stanislav
Sázava115 (75 let)
Vašíčková Věra
Sázava 73 (77 let)
Šmok Miroslav
Sázava 118 (76 let)
Baranovská Marie
Sázava 57 (86 let)

Vzpomínáme

SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
Srdečně Vás zveme:

v sobotu
15. 2. 2020
-

Sraz účastníků průvodu ve 13.00 hodin před kulturním domem v Sázavě
od 17.00 hod je na sále kulturního domu připraven MAŠKARNÍ BÁL
tradiční guláš a pohoštění nejen pro účastníky průvodu
Přijďte se pobavit !!!

Kolibřík - spolek přátel přírody a tvořivosti
Božena Boušková (86 let)

Sázava 26
Tímto Vás srdečně zveme na další tvoření a posezení pro všechny - od 0 do 100 let

Plán aktivit komunitního centra Sázava pro rok 2020 :
V rámci aktivit Komunitního centra v Sázavě budou průběžně realizovány např. tyto aktivity:
 Klub dříve narozených – pravidelná setkání v pátek 14.00 hodin (1x za 14 dní)
 Klub Kolibřík – tvořivé dílny pro rodiče s dětmi - pravidelná setkání v neděli ve 14.00 hodin (1x za
14 dní) – tematické zaměření je vždy včas ohlášeno v místním tisku (Sázavský zpravodaj) a na
www stránkách obce. Kolibřík je zaměřen na tvůrčí činnost tematicky členěnou dle období –
vánoční dekorace, velikonoční zdobení vajíček, pletení pomlázky, tvoření pro potřeby v domácnosti
– úložné boxy, malování na sklo… Klub Kolibřík pořádá i výlety do okolní přírody, den Země –
spojené s ekologickou výchovou mládeže.
 Klubík pro matky s dětmi do tří let – pravidelná setkání ve středu dopoledne
 sportovní aktivity – pořádané obcí - v rámci pravidelného cvičení pro místní obyvatele je
v Komunitním centru jednou měsíčně pořádáno cvičení jógy s odborným lektorem
 sportovní aktivity – posilovna – nabízíme odbornou konzultaci cvičebního plánu s lektorkou pro
cvičení v posilovně
 občasné aktivity MŠ Sázava – návštěva Komunitního centra – promítání,…
 odborné přednášky s tématikou sociální pomoci, vzdělávací aktivity pro mládež, pro seniory,…
 kulturní a zájmové akce - cestopisné přednášky, setkání s osobnostmi kulturního a sportovního
života.
Poskytování sociálního poradenství:
Realizací stavby Komunitní centrum Sázava byla vytvořena kapacita pro poskytování služeb podporující
sociální začleňování nebo intervenci sociální práce.
Průběžně bude poskytováno základní sociální poradenství zaměřené na cílové skupiny projektu.
Sociálním pracovníkem, který bude v rámci činnosti Komunitního centra Sázava zajišťovat základní
sociální poradenství je Bc Hájková Pavla, která má příslušnou kvalifikaci (Sociální pedagogika,
Palackého univerzita Olomouc, 13 let praxe v sociálních službách).
Pracovní doba základního sociálního poradenství v Komunitním centru Sázava bude každý
čtvrtek od 17.00 do 19.00 hodin.
Toto sociální poradenství bude poskytováno cílovým skupinám projektu jak z obce Sázava, tak ze
sousedních obcí, dle zájmu.
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Téma: Háčkování (i pro kluky – zvířátka apod.)
Datum : neděle 23.2.2020 ve 14: 00 a 8.3.2020 ve 14.00
Téma: Velikonoční tvoření (vajíčka, pomlázky, dekorace…
Datum : neděle 22.3.2020 ve 14: 00 a 5.4.2020 ve 14.00
Místo konání: komunitní centrum kulturního domu v Sázavě. Těšíme se na společné vyrábění.

Lekce JÓGY s Václavem Hnízdilem
Středa 26. 2. 2020 od 17 do 20 hod Komunitní centrum Sázava
Připravujeme na sále KD Sázava (podrobné informace příště) :
Dětský maškarní karneval v sobotu 21.3.2020 od 14.00 h - klaun, soutěže, tanec,…
V pátek 27.3.2020 v 19.30 hod - Divadlo Vicena Ústí nad Orlicí – DESKOVÝ STATEK
Tradiční slavnostní setkání dříve narozených – v neděli 29.3.2020 ve 14.00 hodin –

zábavný program s Pavlínou Filipovskou, vystoupení MŠ,…
Posezení u cimbálu s ochutnávkou vín - v sobotu 18.4.2020 od 18.00 hod
Únor č.1/2020

