SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ

SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ

Srdečně Vás zveme:

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

Posezení u kávy a tak……

Březen 2022

V úterý každý sudý týden od 15 hod
Komunitní centrum Sázava

Přijďte s nápady, co bychom mohli společně uspořádat – přednášky,
výlety,….. nebo jen si popovídat a posedět v příjemném prostředí.

V obci proběhlo: v sobotu 26.2 2022

Připravujeme pro Vás :

Lekce JÓGY s Václavem Hnízdilem

Středa 16. 3. 2022 od 17.30 do 20 hod
Komunitní centrum Sázava

Obec Sázava Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
19. 3. 2022 ve 14.00 hod na sále v Sázavě
Pro děti je připraveno: klaun, soutěže, tombola, tanec ….

V sobotu 26.3.2022 v 19.00 hod na sále v Sázavě uvádí Divadlo Ve středu Lanškroun
Komedii Eduarda Rovnera

VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI

Komedie se odehrává na konci 20.století na předměstí argentinské metropole. Vedle snahy
pobavit je to zároveň hra o toleranci náboženské i rodičovské. Svým laskavým pohledem na často
vicherné a směšné starosti si hra získala přízeň diváků po celém světě. A v podání lanškrounského
divadelního souboru to určitě bude stát za to!!!
V hlavních rolích: Vladimíra Reslerová a Jan Melezínek

Obec Sázava pořádá v sobotu 9. dubna 2022 od 18 hodin v KULTURNÍM DOMĚ SÁZAVA

Od 20:00 hod hraje CIMBÁLOVÁ MUZIKA KALIČAN
Více než 100 vzorků vín, výborné pohoštění,….
Vstupné 100,- Kč (v ceně katalog a sklenička). Srdečně zvou pořadatelé.
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SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
OZNAMUJEME, těm, kteří dosud neuhradili:
Poplatky za svoz komunálního odpadu jsou splatné do konce března 2022 ve výši 500,- 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.

Z jednání Zastupitelstva Obce Sázava ze dne 9. března 2022


Zastupitelstvo obce Sázava

a/ schválilo Rozpočet obce Sázava na rok 2022 takto:
Celkové příjmy ve výši:
9.608.000,- Kč
Zapojení prostředků z minulých let
10.000.000,- Kč
Celkové výdaje ve výši:
19.608.000,- Kč.
Rozpočet se schvaluje jako schodkový.
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 byl podrobně projednán na minulých zasedáních, návrh rozpočtu
byl zveřejněn na úřední desce (bez připomínek). Zastupitelé vznesli několik dotazů na úpravu rozpočtu –
navýšení částky na opravu poškozených komunikací v obci, navýšení částky na zakoupení údržbové
techniky – traktoru……
Hlasování: 8 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava stanovilo v souladu s ust. § 11a, odst. 3) zákona č. 301/2000 Sb., o
matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, jako určená místa
pro konání svatebních obřadů v obci Sázava pro rok 2022 Kapli svatého Prokopa v Sázavě a areál
sportoviště v obci Sázava, katastrální území Sázava u Lanškrouna, ppč. 4251, termíny pro uzavírání
manželství pro rok 2022 jsou – 11. 6. 2022, 9. 7. 2022 a 20. 8. 2022.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava projednalo a schválilo Dohodu o změně katastrální hranice obce a
o změně hranice obce mezi obcí Albrechtice a Sázava. Dohoda včetně katastrální mapy je přílohou usnesení.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Od loňského roku probíhá mapování hranic pozemků v intravilánu obce Sázava – získávají se
podklady pro digitalizaci katastrální mapy obce. V průběhu mapování budou napraveny i některé
nesrovnalosti ve vlastnictví pozemků. Přes katastrální hranice mezi územím obce Sázava a Albrechtice je
postavena budova v areálu ve vlastnictví ZOD Žichlínek, dále je hranice katastru vedena středem části
vodoteče - řeky. Zastupitelstva obce Sázava i Albrechtice souhlasili se změnou katastrální hranice obce mezi
obcemi Sázava a Albrechtice, souhlas vyjádřilo rovněž ZOD Žichlínek a Povodí Moravy. Od poloviny
března se v obci budou opět pohybovat geodeti. Ti budou digitálně zaměřovat hranice pozemků v horní
polovině obce (od Albrechtic po hlavní křižovatku), tak jak byly vlastnické vztahy v loňském roce
vymezeny vlastníky pozemků.

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Dohodu o zajištění údržby cyklostezky Lanškroun –
Sázava, uzavřenou se Svazkem obcí Lanškrounsko a městem Lanškroun. Hlasov.: 8 :0:0 Cyklostezka byla
dokončena koncem loňského roku. Letos proběhlo několik drobných dodělávek a po doplnění mobiliáře
bude cyklostezka zkolaudována. Vlastníkem cyklostezky je svazek obcí Lanškrounsko. Dohoda o údržbě
upravuje podmínky udržování sjízdnosti v zimním i letním období, údržbu přilehlé zeleně apod. – dle hranic
katastrálního území obce Sázava a Lanškroun. Těší nás, jak hojně je cyklostezka využívána.

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo finanční dar ve výši 50.000,- jako humanitární pomoc
Ukrajině na konto Českého červeného kříže.
Hlasování: 8 : 0 : 0
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SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ

Různé informace:
Kontrolní výbor obce Sázava provedl před koncem roku kontrolu v obecních bytech.
Zastupitelé projednali drobné opravy nutné v jednotlivých bytech, většinu oprav zajistí zaměstnanci obce.
V letošní roce bude nutná i oprava střechy na čp.15.
Na sále je nefunkční jeden z fukarů plynového topení. Zastupitelé schválili zakoupení nového
fukaru dle cenové nabídky (cca. 75.000,-Kč). Bude se projednávat i možnost jiného alternativního zdroje
topení – elektrické přímotopy, solární panely,….
Starosta obce informoval zastupitele o pokračujícím řízení ke stavebnímu povolení –
výstavba inženýrských sítí a přístupové komunikace v lokalitě RD Sázava. Vzhledem k ukončenému
územnímu řízení jsme oslovili geodeta s žádostí o zaměření jednotlivých stavebních parcel. Rovněž byla
podána žádost o výstavbu trafostanice a napojení k rozvodné síti el. energie. ČEZ dokončuje projekt
k uložení vedení vysokého napětí do země.
Starosta obce informoval zastupitele o pokračujících jednáních o výstavbě kanalizace v obci. Zpracovává se
projekt, proběhnou jednání s geodety, posouzení napojení na ČOV …..
Celý zápis v nezkrácené podobě najdete na : www.obec-sazava.cz popř. k nahlédnutí na OÚ Sázava.

Životní jubilea
Všem jubilantům, kteří slaví v březnu a dubnu výročí svého narození
přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenost.

Kaupová Emília (79)
Hubálek Jaroslav (72)
Lorenc Jiří (73)
Kokorová Marta (81)
Mejtská Jaroslava (76)

Sázava 116
Sázava 95
Sázava 42
Sázava 83
Sázava 114

Hegerová Kateřina (85)
Bednář Josef (81)
Smejkal Josef (80)
Beranová Libuše (81)
Křivohlávek Josef (87)
Kuběnka Jiří (80)
Krátká Ludmila (65)
Vabroušková Anna (70)
Filipi František (77)
Turková Jiřina (60)
Luxová Libuše (78)
Urbanová Jana (78)
Buřvalová Miroslava (71)

Sázava 8
Sázava 50
Sázava 102
Sázava 48
Sázava 94
Sázava 52
Sázava 79
Sázava 92
Sázava 3
Sázava 68
Sázava 51
Sázava 18
Sázava 111

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva.
Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční
v neděli 27. 3. 2022
-cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč
-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 350 Kč
-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989
Březen č.2/2022

