SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
I v roce 2021 pro Vás budeme připravovat spoustu akcí, na které jste se těšili
a v hojném počtu je navštěvovali ….. Prozatím jsou všechny plánované akce
v souladu s nařízením vlády a hygienickými opatřeními dle aktuální situace až
do odvolání ZRUŠENY.
Případná změna bude oznámena včas.

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

Prosinec 2020

Ať všechny starosti se zruší,
ať zavládne klid a pokoj v duši,
co bolelo, ať se zhojí,
co těšilo, ať se zdvojí,
aby byly v Novém roku
jen slzy štěstí v každém oku.
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, šťastný nový rok, mnoho štěstí, zdraví,
osobních a pracovních úspěchů a připojujeme poděkování za Vaši důvěru a spolupráci
Zastupitelé a zaměstnanci

obce Sázava

Životní jubilea
Všem jubilantům, kteří slaví v prosinci a v lednu 2021 výročí svého narození,
přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Kopecký Aleš
Sázava 74 (60 let)
Vaníček Jindřich
Sázava 38 (60 let)
Buřvalová Eva
Sázava 70 (71 let)
Kholová Jiřina
Sázava 88 (70 let)
Parentová Lenka
Sázava 89 (65 let)
Bouška Josef
Sázava 136 (65 let)
Filipiová Eliška
Sázava 120 (75 let)
Lux Josef
Sázava 51 (82 let)
Hubálek Josef
Sázava 27 (72 let)
Killar Jan
Sázava 64 (77 let)
Rejent Josef
Sázava 122 (75 let)
Kollertová Erika Sázava 58
Skalický Jiří
Sázava 60 (72 let)
Řehoř Josef
Sázava 124 (74 let)

Vzpomínáme
Prosinec č.7/2020

Jiří Filipi (72)

Sázava 120

Prosinec č.7/2020

SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
Z jednání Zastupitelstva Obce Sázava ze dne 9. prosince 2020

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Kupní smlouvu o koupi pozemkových parcel 710/2 a
712/21v k.u. Sázava u Lanškrouna od firmy FOREZ reality s.r.o. za cenu 13.500,- Kč. Hlasování: 9 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na
rok 2021 na opravu střechy na budově v majetku obce čp.19. V letošním roce byla opravena polovina
střechy na čp.19, v příštím roce bude výměna střešní krytiny pokračovat.
Hlasování: 9 : 0 : 0

Návrh rozpočtu na rok 2021 byl sestaven dle stanovených předpokládaných příjmů obce
(příjmy daní dle predikce státního rozpočtu a příjmy nedaňové dle předpokladů výběru poplatků a ostatních
příjmů). Výdaje rozpočtu na rok 2021 jsou sestaveny dle předpokládaných provozních výdajů obce
(spotřeba energií, provoz obecního úřadu, provoz čističek odpadních vod, komunální odpad, údržba
majetku, opravy obecních budov,.…) a plánované investiční výdaje obce. Ty se týkají zejména výdajů na
stavbu cyklostezky a lokality pro stavbu rodinných domků. Návrh rozpočtu obce bude vyvěšen na úřední
desce a projednáván začátkem roku 2021.

Zastupitelstvo obce Sázava bere na vědomí Rozpočet Mateřské školy Sázava na rok 2021.
Rozpočet proti letošnímu roku byl navýšen o 17.000,- Kč, zejména cenou energií.

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021. Budou
hrazeny výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce a výdaje zahájených investičních akcí dle
smluvních vztahů uzavřených v minulých obdobích, přičemž obec dbá na hospodárnost a efektivní
vynakládání rozpočtových prostředků. Provozní výdaje se budou odvíjet od výdajů roku 2020 podle
skutečnosti roku 2020. Neinvestiční příspěvek pro zřízenou příspěvkovou organizaci bude poskytnut na 1.
čtvrtletí roku 2021 ve výši ¼ schváleného neinvestičního příspěvku pro MŠ dle rozpočtu na rok 2020.
Hlasování: 9 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Dodatek ke směrnici o provádění inventarizace
majetku a závazků Obce Sázava a plán inventur za rok 2020 – příloha č.10.
Hlasování: 9 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo zvýšení nájmů v obecních bytech o míru valorizace za
rok 2020 od 1.2.2021 (dle nájemní smlouvy).
Hlasování: 9 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo smlouvu o provádění služeb zimní údržby s firmou
Tomáš Kouba, Sázava 147.
Hlasování: 9 : 0 : 0

Diskuze: zastupitel obce Josef Hofman upozornil na špatný stav střechy na bytovém domě
čp.15 a nutnost její opravy. Starosta obce zajistí cenovou nabídku na opravu střechy.
Z řad obyvatel obce padla myšlenka o opětovném oslovení majitelky pozemků u hřiště, vhodných
k výstavbě. Starosta přislíbil, že majitelku osloví s dotazem na možnost koupě pozemků a jejich cenu.
Celý zápis v nezkrácené podobě najdete na : www.obec-sazava.cz popř. k nahlédnutí na OÚ Sázava.

OZNAMUJEME

SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
Termíny svozu odpadu pro rok 2021

Směsný (Komunální ) odpad : úterý 1x za 2 týdny - sudý týden

(vzhledem k tomu, že rok 2020 končí lichým 53. týdnem a rok 2021 začíná také lichým 1. týdnem, v roce
2021 dochází k tomu, že se mění týden svozu z lichého na sudý. Nicméně jde pouze o technické označení
svozového týdne, dvoutýdenní prodleva mezi posledním svozem v roce 2020 a prvním svozem v roce 2021
zůstane na přelomu roků zachována.)

29.12.2020
9.3.2021
18.5.2021
27.7.2021
5.10.2021
14.12.2021

12.1.2021
23.3.2021
1.6.2021
10.8.2021
19.10.2021
28.12.2021

26.1.2021
6.4.2021
15.6.2021
24.8.2021
2.11.2021

9.2.2021
20.4.2021
29.6.2021
7.9.2021
16.11.2021

Plasty - žluté kontejnery: pátek 1x za 2 týdny – sudý týden
1.1.2021
15.1.2021
29.1.2021
12.2.2021
12.3.2021
26.3.2021
9.4.2021
23.4.2021
21.5.2021
4.6.2021
18.6.2021
2.7.2021
30.7.2021
13.8.2021
27.8.2021
10.9.2021
8.10.2021
22.10.2021 5.11.2021
19.11.2021
17.12.2021
31.12.2021
Papír – modré kontejnery : čtvrtek 1x za 4 týdny
21.1.2021
18.2.2021
18.3.2021
15.4.2021
10.6.2021
8.7.2021
5.8.2021
2.9.2021
28.10.2021
25.11.2021 23.12.2021

23.2.2021
4.5.2021
13.7.2021
21.9.2021
30.11.2021

26.2.2021
7.5.2021
16.7.2021
24.9.2021
3.12.2021

13.5.2021
30.9.2021

Sklo: 4x ročně ve středu
3.2.2021
5.5.2021 4.8.2021 3.11.2021

Poplatky za svoz komunálního odpadu jsou
splatné do konce března 2021
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.

Nebezpečný odpad se ukládá po celý rok na místě určeném pro oddělené
soustřeďování nebezpečných odpadů a elektroodpadu v obecním objektu
čp. 19 (směr Albrechtice – dle dohody se zaměstnanci obce). Od 1. 1. 2020
obec zajišťuje sběr použitých potravinových tuků z domácností. Tuky je
možné uložit v pet lahvích na nádoby na sběr komunálního odpadu –
pracovníci fi EKOLA pet lahve budou sbírat při svozu komunálního
odpadu. Popř. je možné pet lahve s použitým olejem (tukem z domácnosti)
uložit na sběrné místo v obecním objektu čp. 19.

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.

Firma EKOLA Č.Libchavy vyžaduje doplnit evidenci všech stanovišť nádob (pro systém „dům od
domu“), které využívají osoby zapojené do obecního systému nakládání s komunálním odpadem –
prosím tedy o nahlášení počtu nádob na komunální odpad na jednotlivých adresách.
Děkuji.
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