SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ

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

V obci proběhlo:

DĚTSKÝ

Květen 2022

MAŠKARNÍ

Upozornění:

KARNEVAL

Dne 18. 5. 2022, 7:30-17:00

PROBĚHNE V OBCI SÁZAVA PLÁNOVANÁ

19.3.2022

ODSTÁVKA

ELEKTŘINY

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 úterý 24.5.2022
-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 950 Kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989
V sobotu 26.3.2022 na sále v Sázavě
odehrálo Divadlo Ve středu Lanškroun
Komedii Eduarda Rovnera

VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje

sbírku použitého ošacení a jiných věcí
(oblečení, obuv, lůžkoviny, hračky, domácí potřeby)
Sbírka se uskuteční v týdnu od 23. do 27. května 2022.
Věci zabalené do igelitových pytlů či papírových krabic budeme shromažďovat na obecním úřadě ve vestibulu
(v pracovní době úřadu).

Srdečně Vás zveme:
při příležitosti
Obec Sázava pořádala
v sobotu 9. dubna 2022
v KULTURNÍM DOMĚ SÁZAVA

Prokopské pouti

v sobotu 2. července 2022 na hřišti v Sázavě
Fotbalový turnaj žen o putovní pohár SPS Sázava

po celý den bohatý program pro děti i dospělé a pohoštění na hřišti v Sázavě

v sobotu 2.7. od 20.00 hod
Pouťová zábava – hraje: kapela QUIZ
Květen č.3/2022
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Životní jubilea

Všem jubilantům, kteří slaví v květnu výročí svého narození
přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
Hubálková Jitka (65)
Vaníčková Marta (88)
Havelková Anna (78)
Khol František Ladislav (73)
Filipiová Marie (72)
Andělová Jana (70)
Čapek Vladislav (71)
Filipi Ladislav (60)
Parent Emil (74)

Sázava 132
Sázava 38
Sázava 152
Sázava 88
Sázava 3
Sázava 46
Sázava 7
Sázava 100
Sázava 77

Vítáme narozené
Jan Trubák

Sázava 37

Vzpomínáme
Josef Křivohlávek

(87 let)

Sázava 94

Z jednání Zastupitelstva Obce Sázava ze dne 11. května 2022

Po oficiálním zahájení zasedání obce přivítal p.starosta majitele a zástupce developerské
firmy RDS Projekt s.r.o., zajišťující výstavbu rodinných dvojdomků v Sázavě (směr Albrechtice za novým
mostem). Ve spolupráci s obcí firma požádala o navýšení kapacity čističky odpadních vod, aby ČOV
pokryla i lokalitu s novou výstavbou. Vzhledem k tomu, že obec má již rozpracovanou studii a projekt
k vybudování kanalizace v obci (pravděpodobná realizace bude za cca 4 roky), nemá obec zájem na
intenzifikaci čističky odpadních vod. Do doby než bude kanalizace vybudována je však nutné napojit nové
domky na ČOV. Obec tedy svolila k intenzifikaci stávající ČOV s tím, že veškeré náklady ponese
developerská firma. Po vybudování kanalizace bude ČOV sloužit jako přečerpávací jímka.

Zastupitelstvo obce Sázava schvaluje Rozpočtové opatření č.2/2022 – příjem dotace
z Programu obnovy venkova ve výši 200.000,- Kč. O dotaci z POV Pardubického kraje požádalo
zastupitelstvo obce na pořízení komunálního traktoru.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo účetní závěrku obce Sázava sestavenou k 31.12. 2021.
Hlasování: 8 : 0 : 0
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace obce Sázava –
Mateřské školy Sázava, sestavenou k 31. 12. 2021 a hospodářský výsledek příspěvkové organizace obce
Sázava – Mateřská škola Sázava za rok 2021 ve výši 9.514,89 Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje převod
hospodářského výsledku hospodaření MŠ Sázava za rok 2021 ve výši: 9.514,89 Kč do rezervního fondu MŠ.
Hlasování: 8 : 0 : 0
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V souvislosti s přípravou lokality pro novou výstavbu v obci požádala obec společnost ČEZ o
připojení nových odběrných míst (celkem 42). V lokalitě bude postavena nová trafostanice. Zastupitelstvo
obce Sázava schválilo Smlouvu o budoucí kupní smlouvě 4121941050 o prodeji části pozemku ppč.4221/1
v k.ú. Sázava u Lanškrouna, obec Sázava pro ČEZ Distribuce, a.s. k vybudování distribuční trafostanice
22/0,4 kV.
Hlasování: 8 : 0 : 0
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení
odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě č. 22-SOBS01-4121941050 – připojení lokality pro
výstavbu (42 odběrných míst).
Hlasování: 8 : 0 : 0

Pokračuje i příprava projektu kanalizace v obci. Projekt by měl být dokončen na přelomu roku
2022-23. Dle stávající smlouvy je projektována páteřní síť kanalizace, kterou bude financovat obec za
pomoci dotace. Projektant navrhl zároveň s páteřní sítí projektovat i přípojky k jednotlivým nemovitostem,
vzhledem k tomu, že obec je členitá a přípojky k jednotlivým nemovitostem budou specifické. Během
přípravy projektu slíbili zástupci firmy RECPROJEKTs.r.o. připravit informační schůzku pro obyvatele
obce. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o dílo s firmou RECPROJEKT s.r.o. k vyhotovení
projektové dokumentace ke stavbě – Kanalizační přípojky Sázava.
Hlasování: 8 : 0 : 0

V termínu 23. – 24. 9. 2022 se budou konat volby do Zastupitelstva obce. Nejpozději 85 dní
před konáním voleb musí stávající zastupitelstvo rozhodnout o počtu zastupitelů pro příští volební období.
Zastupitelstvo obce stanovilo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. ust. § 67 zákona o obcích, počet členů
zastupitelstva obce pro následující volební období 2022-2026 na 9 členů.
Hlasování: 8 : 0 : 0

V dubnu loňského roku Zastupitelstvo obce Sázava na základě zmocnění uvedených v
ustanoveních § 6 odst. 5 písm. a) a § 55b odst. 1 stavebního zákona rozhodlo o pořízení Změny č. 2
územního plánu Sázava zkráceným postupem na základě žádosti soukromého vlastníka pozemku. Protože
při zpracování a projednávání návrhu Změny č.2 územního plánu byla překročena lhůta 1 roku, musí
zastupitelstvo obce rozhodnout o dalším postupu schvalování navrženém MěÚ Lanškroun – o dokončení
návrhu změny. Zastupitelstvo obce Sázava souhlasí s předloženým návrhem rozhodnutí o dalším postupu
pořizování Změny č.2 územního plánu Sázava
pořizované zkráceným
postupem.
Hlasování: 8 : 0 : 0
Následně byla Změna č.2 územního plánu dokončena a zastupitelstvo tudíž vydává Veřejnou
vyhlášku - oznámení o vydání Změny č.2 územního plánu obce Sázava.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo dar na podporu Linky bezpečí, z.s. ve výši 5.000,- Kč na
provoz dětské krizové linky.
Hlasování: 7 : 0 : 1

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo dar pro Cyklistický klub Lanškroun, z.s. na pořádání
51.ročníku MZM 2022 ve výši 3.000,- Kč.
Hlasování: 6 : 0 : 2

Občané obce Sázava mají možnost požádat Sociální služby Lanškroun o poskytnutí
pečovatelské služby. Úkony pečovatelské služby si hradí žadatel, obec hradí cenu dopravy pečovatelek
z Lanškrouna do Sázavy. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o úhradě nákladů za dopravu při
poskytování Pečovatelské služby v obci Sázava.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo pořízení elektronické úřední desky od firmy Galileo.
Elektronická úřední deska je interaktivní dotykový informační kiosek, který bude umístěn na stěnu OU. El.
úřední deska bude zakoupena formou pronájmu na 5 let.
Hlasování: 7 : 0 : 1

Starosta obce informoval zastupitele o nabídkách firem na koupi komunálního traktoru. Na
příštím zasedání ZO zastupitelé posoudí jednotlivé nabídky a vyberou nejlepší variantu.

Dlouhou diskuzi vedli zastupitelé o přípravě pozemků pro stavbu, o formě prodeje pozemků,
o termínech, cenách…....

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