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Únor 2021

V obci proběhlo:
Letos mimořádně v termínu až do 24. ledna 2021
probíhala tradiční
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA.
I obec Sázava se opět do sbírky
zapojila. V současné nelehké době sbírka
probíhala nejen prostřednictvím návštěvy
dobrovolníků – ovšem bez tradičního zpívání a doprovodu Tří králů.
Sbírka probíhá i on – line na

www.trikralovasbirka.cz.

Celkem se v obci Sázava vybralo 20.464,- Kč.
Sbírku organizuje Diecézní katolická charita, která peníze dále rozděluje potřebným.
Děkujeme všem, kteří přispěli.
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SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ

Z jednání Zastupitelstva Obce Sázava ze dne 10. února 2021

OZNAMUJEME

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.
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

Všem jubilantům, kteří slaví v lednu a únoru výročí svého narození
přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
Hejduk Jiří
Sázava 78 (70 let)
Buřval Zdeněk Sázava 70 (78 let)
Havelka Karel
Sázava 152 (82 let)
Urban Bernard
Sázava 62 (81 let)
Urbanová Jana
Sázava 62 (77 let)
Bartoňová Drahomíra
Sázava 63 (75 let)
Černý Stanislav
Sázava115 (76 let)
Vašíčková Věra
Sázava 73 (78 let)
Šmok Miroslav
Sázava 118 (77 let)
Holomek Ludvík
Sázava 137 (60 let)

Gratulace k životnímu jubileu je určena občanům, kteří mají trvalý pobyt v obci Sázava a oslaví jubileum
60, 65 a 70 let a více (zveřejnění ve zpravodaji obce Sázava).
V obci Sázava zajišťují gratulace spoluobčanům ve věku 70 let a více členky Sboru pro občanské
záležitosti (SPOZ),který je jmenován obcí – gratulace do domácnosti s předáním květiny a drobného dárku.
Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů: „ je správce (obec)
při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů (občany) informovat o tom, v jakém rozsahu a
pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat.“
Z tohoto důvodu od roku 2015 při gratulování spoluobčanům od nich žádáme vyslovení souhlasu se
zpracováním osobních údajů pro účely SPOZ (gratulace, zveřejnění ve zpravodaji, v kronice obce, pozvání
na Setkání dříve narozených, vítání občánků,….).
Děkujeme tímto gratulantům za shovívavost, že po nich vyžadujeme písemný souhlas.
Zároveň prosíme ty, kterých se případná návštěva a gratulace od SPOZ týká a nechtějí zveřejnit své
jubileum ve zpravodaji ani návštěvu členek SPOZ, aby nám tuto informaci dali na vědomí před jejich
jubileem (telefonicky: 465 322 531, 724 186 757 nebo ústně či písemně na OÚ).

Vzpomínáme
Daniela Matějková (61 let)
Božena Kubelková (70 let)

Sázava 123
Sázava 39

Vítáme narozené
Vojtěch Nádvorník

SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ

Sázava 43


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 2020 a bere zprávu na vědomí. Žadatelé o poskytnutí informace podávali pouze
jednoduché ústní dotazy. Tyto byly zodpovězeny na místě bez poplatku.

Zastupitelstvo obce Sázava
a/ schvaluje Rozpočet obce Sázava na rok 2021 takto:
Celkové příjmy ve výši:
8.813.000,- Kč
Zapojení prostředků z minulých let
2.500.000,- Kč
Celkové výdaje ve výši:
11.313.000,- Kč.
Rozpočet se schvaluje jako schodkový.
b/ schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky v příloze usnesení.
Hlasování: 9 : 0 : 0
- Zastupitelstvo obce Sázava schvaluje stanovení závazného ukazatele pro příspěvkovou
organizaci obce Sázava - MŠ Sázava na rok 2021 ve výši: 324.000,- Kč. Finanční prostředky budou
vyplaceny čtvrtletně.
Hlasování: 9 : 0 : 0
Zastupitelé projednali sestavení rozpočtu na rok 2021. Hlavní prioritou výdajové části rozpočtu je
investice do výstavby cyklostezky Lanškroun – Sázava a lokality pro stavbu rodinných domků. Návrh
rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce OÚ od 9. 12. 2020 – bez připomínek.

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti se společností CETIN a.s. k ppč. 84/1 a 242 k umístění vedení elektronických komunikací
(Komunikační vedení a zařízení). Společnost CETIN a.s. má uložené komunikační kabely dálkového
napájení v trase budoucí cyklostezky z Lanškrouna. Z důvodu bezpečnosti a lepšího zajištění napájení
komunikačních rozvodů spol. CETIN bude provedena změna na tzv.distribuční připojení, napojení na
aktivní rozvaděč, umístěný na pozemcích ve vlastnictví obce.
Hlasování: 9 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
za rok 2020, vykonaného dne 21.12.2020 KÚ Pardubického kraje – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo přijetí finančního daru pro Mateřskou školu Sázava od
obce Lubník. V obci Lubník není zřízena mateřská školka, proto část dětí z této obce navštěvuje mateřskou
školu v Sázavě.
Hlasování: 9 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce schválilo zadání vypracování projektové dokumentace „intenzifikace
ČOV pod čp.165, Sázava“ za nabídkovou cenu 33.800 Kč. ČOV v lokalitě za mostem, směr Albrechtice je
v současné době poslední nerenovovanou ČOV v obci. Kapacita čištění odpadní vody je již na hraně a bude
nutné pro připojení dalších občanů (nemovitostí) k ČOV pracovat na úpravě této čističky. Zpracování
projektové dokumentace bylo zadáno p. Petru Studenému, Žichlínek.
Hlasování: 9 : 0 : 0

Na obec byla doručena žádost o změnu Územního plánu obce v souvislosti se změnou
bonifikace půdy na dotčené pozemkové parcele. Starosta obce informoval předběžně zastupitele o této
žádosti. Do příštího zasedání ZO zjistí, jaké by byly podmínky změny územního plánu (dle doporučení
odboru územního plánování MěÚ Lanškroun).

Člen zastupitelstva obce – p. Hofman kontaktoval p. Šípkovou, majitelku pozemků
v lokalitě u hřiště. P. Šípková je ochotna jednat o budoucí koupi pozemků obcí. Zastupitelé projednali
možnosti cenové nabídky za tyto pozemky. Starosta obce byl zastupiteli pověřen k dalšímu jednání.

Na stavbu cyklostezky vyhlásil DSO výběrové řízení na dodavatele stavby. Zároveň svazek
obcí Lanškrounsko schválil podepsání smlouvy o úvěru na stavbu cyklostezky (do doby čerpání dotace)
s Komerční bankou a.s.
Celý zápis v nezkrácené podobě najdete na : www.obec-sazava.cz popř. k nahlédnutí na OÚ Sázava.
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