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vypálení kvasu
zpracování ovoce na kvas
poradíme, jak založit kvas
individuální přístup
celoměděná technologie včetně katalyzátoru
měděný katalyzátor = čistá a zdravá pálenka
klademe maximální důraz na kvalitu
možnost zapůjčení kvasných nádob
originální etikety na přání

32.ročník běžeckých
závodů
Sázava - Lázek
Letošního závodu se celkem
zúčastnilo 41 běžců. Protože závod
nebyl zapsán do soutěže Iscarex (celý
ročník byl zrušen), startovalo se
vyjímečně od hřiště, délka trati cca
8km.
Nejrychlejší závodník uběhl trať za
33 minut

Kontaktujte nás 
adresa: Sázava 171, Lanškroun
telefon: 604 227 045
email: emilova.palirna@gmail.com
Facebook: Emilova pálenice
Instagram: emilova.palenice

Volby do zastupitelstva Pardubického kraje
2. - 3.10. 2020

Výsledky hlasování ve volbách do Zastupitelstva Pardubického kraje
konaných 2. 10. - 3. 10. 2020
Politická strana
Počet hlasů
Procento
č.7 Starostové a nezávislí
13
6,9%
č.8 Trikolóra a Strana soukromníků ČR
10
5,3%
č.11 ODS a TOP 09
21
11,2%
č.13 Strana zelených
2
1,1%
č.15 Východočeši
8
4,3%
č.16 Svoboda a přímá demokracie
17
9,0%
č.17 Koalice pro Pardubický kraj
27
14,4%
č.19 Česká pirátská strana
16
8,5%
č.30 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj 19
10,1%
č.50 ANO 2011
48
25,5%
č.63 Komunistická strana Čech a Moravy
5
2,7%
č.82 Rozumní
1
0,5%
č.83 Mladí pro Pardubický kraj
1
0,5%
Účast voličů
188
40%
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Životní jubilea
Z jednání Zastupitelstva Obce Sázava ze dne 21. října 2020

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



Kolomazníková Marie, Sázava 23 (97)
Kolomazník Josef , Sázava 23 (73)
Filipi Jiří , Sázava 120 (72)
Suchomelová Jarmila , Sázava 126 (60)
Vabroušek Josef, Sázava 97 (72)
Novotná Anna, Sázava 59 (88)
Roubal František, Sázava 129 (75)
Novotná Blanka , Sázava 5 (70)
Čapková Eliška, Sázava 7 (65)
Pauk František, Sázava 65 (65)
Novotná Eva , Sázava 59 (60)
Faltová Jaroslava, Sázava 96 (65)
Šlesingerová Hana, Sázava 123 (65)
Killarová Lydia, Sázava 64 (77)
Kuběnková Drahoslava, Sázava 52 (74)
Bureš Vladislav, Sázava 121 (70)
Křivohlávková Ludmila, Sázava 54 (78)
Roubalová Marcela Sázava 129 (72)
Štosková Věra
Sázava 87 (72)
Hubálková Milena , Sázava 143 (65)
Kaupe Manfred Sázava 116 (80)
Šebrle Václav Sázava 93 (71)
Bednářová Ludmila Sázava 50 (77)
Rejentová Jaroslava Sázava 122 (73)

Všechny plánované akce jsou v souladu s nařízením
vlády a hygienickými opatřeními dle aktuální
situace až do odvolání ZRUŠENY.
Případná změna bude oznámena včas.
V této nelehké době přejeme všem obyvatelům Sázavy (i jejich
rodinám a blízkým) hlavně pevné zdraví a optimistickou mysl.

-

-

Rozpočtová opatření:
Zastupitelstvo obce Sázava bere na vědomí Rozpočtové opatření č.7/2020 – příjem Neinvestiční
dotace z všeobecné pokladní správy SR – volby do Zastupitelstva Pardubického kraje ve výši
31.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Sázava schvaluje Rozpočtové opatření č.8/2020 – zvýšení výdajů – vnitřní
obchod a služby – elektrická energie, pojištění funkčně nespecifikované – pojistné vozidla, celkem
ve výši 60.000,- Kč.
Hlasování: 5 : 0 : 0
Zastupitelstvo obce Sázava schvaluje Rozpočtové opatření č.9/2020 – zvýšení výdajů – činnost
místní správy – služby zpracování dat ve výši 26.000,- Kč.
Hlasování: 5 : 0 : 0


V souladu s ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona je obec povinna každé čtyři roky provést
vyhodnocení Územního plánu, tj. vypracovat a v zastupitelstvu schválit další Zprávu o uplatňování
územního plánu. Zastupitelstvo obce Sázava určilo dle ust. § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) ve vazbě na ust. § 55
odst. 1 a ust. § 47 odst. 1 a 4 stavebního zákona, p. Jiřího Malátka jako zastupitele, který bude
spolupracovat s pořizovatelem při vyhodnocení Územního plánu Sázava a při zpracování návrhu Zprávy o
uplatňování územního plánu Sázava.
Hlasování: 5 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo uzavření „Smlouvy o komplexní podpoře provozu a
užití informačního systému“ s firmou GORDIC spol. s r.o. a „Smlouvy o poskytování hostingových
služeb“ s firmou ASI informační technologie s.r.o. v souvislosti s ukončením správy spisové služby
Technologickým centrem Lanškroun. Technologické centrum Lanškroun bylo zřízeno před 10 lety za
pomoci dotace EU. Udržitelnost projektu vypršela, proto Lanškroun ukončil činnost tohoto centra a obec
musí i nadále zajistit fungování spisové služby.
Hlasování: 5 : 0 : 0


- Starosta informoval zastupitele o pokračování výkupu pozemků s chodníkem (kolem
parkoviště firmy Forez ). Po vypracování geometrického plánu bylo zažádáno o souhlas s dělením
pozemků na MěÚ Lanškroun. Obec dle předběžné dohody od fi Forez pozemek odkoupí.
-

Starosta informoval zastupitele o přiznání dotace na výstavbu cyklostezky. Dotace byla přiznána
Svazku obcí Lanškrounsko od Regionálního rozvojového programu ve výši 85% všech uznatelných
nákladů. Dle podepsané smlouvy by stavba cyklostezky měla proběhnout v příštím roce.
V současné době bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby.

-

Projekt na lokalitu ke stavbě rodinných domků byl dokončen. Bude zahájeno stavební řízení.
Celý zápis v nezkrácené podobě najdete na : www.obec-sazava.cz popř. k nahlédnutí na OÚ Sázava.

V případě potřeby, prosím, kontaktujte obecní úřad nejlépe
telefonicky: 465 322 531, 724 186 757 nebo 724 186 758 nebo
e-mailem: obec@obec-sazava.cz. Děkuji
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