mutace ZDAR:_SVRATKA.QXD

23.8.2018

20:08

Stránka 10

Sázava
Obecní úřad: Sázava 180, 592 11 | tel. 566 666 213, 777 719 097 | e-mail: urad@obecsazava.cz
starosta@obecsazava.cz | web: www.obecsazava.cz | účetní OÚ 777 693 067 | ucetni@obecsazava.cz
místostarosta, správce vodovovodu a ČOV 777 730 807

Informace
o probíhajících akcích
Dopravní automobil pro hasiče
Dotace na dopravní automobil pro
hasiče byla Ministerstvem vnitra
Generálním ředitelstvím hasičského
záchranného sboru schválena, přišlo
již rozhodnutí., auto hasiči převzali
a je již také uhrazené. Nyní připravujeme závěrečné vyúčtování pro
Ministerstvo vnitra.
Instalace technologie na odstraňování manganu a železa z vody
Dotace na tuto technologii je schválena a přišlo již také rozhodnutí.
Montáž technologie právě probíhá.
Sportoviště
Zde je dotace také schválena, proběhlo výběrové řízení a byla podepsána
smlouva s dodavatelskou firmou.
Akce by se měla realizovat na přelomu srpna a září.
Elektroinstalace ve školní kuchyni
Všechny práce jsou dokončeny a kuchyň je připravena na provoz
v novém školním roce.
Internetové stránky
Dotace na nové internetové stránky
byla schválena a je již také podepsána
smlouva. Grafický návrh stránek je
odsouhlasen obecní radou a nyní jsou
stránky připraveny v neveřejné verzi,
do které budou postupně vkládány
všechny potřebné údaje. Nové stránky si již budeme spravovat sami (do
těch současných vše vkládal pouze
operátor). Školení pro pracovníky,
kteří budou na stránkách pracovat
proběhne tento týden.
Veřejný rozhlas
V tomto roce již také, kromě zasílání
SMS zpráv, využíváme nový bezdrátový rozhlas. Staré sloupy včetně
reproduktorů a vedení odstranili pracovníci obce. V obci nám tedy ubylo
pár již nefunkčních stožárů a především nevzhledné přetrhané dráty.
Děkuji za to především našim zaměstnancům.
František Ledvinka, starosta obce

Montáž zábradlí
V rozpočtu letošního roku je
plánováno také nové zábradlí
u schodů ke sportovišti na obci a také u chodníku v křižovatce u Kohoutových.
Pracovníci obce u chodníku
v křižovatce u Kohoutových
odstranili staré zábradlí a na
obou místech pak zabetonovali patky pro zábradlí nové.
To bylo dodavatelskou firmou osazeno minulý týden.

Stavba kaple P. Marie Karmelské
Kaple je téměř hotová a zbývají již
vlastně jenom drobnosti a především
úklid a 6. září by mělo proběhnout kolaudační řízení. Pokud se týká vnitřního vybavení, měl by do kolaudace
být také hotov prostor kněžiště – oltář,
ambon a ostatní vybavení včetně
skleněné sochy P. Marie Karmelské.
Co bude ale určitě chybět, jsou lavice.
Na jejich výrobu už nyní
nezbývá čas a chybí také
peníze. Budou proto dokončeny později podle finančních možností spolku.
Pokračují práce na sociálním zařízení, kde zbývá
dokončit obklady a dlažby,
instalaci
zařizovacích
předmětů a také část fasády a elektroinstalaci. I to
bychom snad měli do kolaudace stihnout.
Děkujeme všem, kteří
se stavbou kaple pomáhají,
kdo za dokončení kaple
prosí a kdo na ni finančně

přispívají a moc také děkujeme všem firmám, které provádějí některé práce nebo
poskytují techniku zdarma. Kapli jsme postavili z převážné části brigádně a ke dnešnímu dni jsme odpracovali přes 5000 hodin.
Podrobnější informace a fotografie je možné nalézt na internetových stránkách
spolku: www.spolek-karmel.webnode.cz, všechny příjmy i výdaje na transparentním účtu: https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2000799958.
Svěcení kaple, na které všechny srdečně zveme, proběhne v neděli 16. září v 10
hodin.
Za spolek KARMEK SÁZAVA, z.s. František Ledvinka

Zprávy ze školy a školičky
Zahájení školního roku 2018/2019

Prázdniny pomalu končí a nový školní rok už klepe na dveře. Odpočatí a s novým elánem se opět setkáme ve škole.
Školáky a prvňáčky přivítáme v pondělí 3. 9. 2018 ve vestibulu školy. Začátek prvního dne bude v 8 hodin a předpokládaný konec v 9 hodin. První den nebude provoz školní družiny. Provoz mateřské školy bude mít obvyklý provoz.

Nejbližší akce školy
Září:
Říjen:

Pohádkový les | Dopravní hřiště (3. – 5. ročník)
Podzimní radovánky (projektový den ZŠ a MŠ)

Pozvánka na brigádu
„Ukliďme Česko“, www.uklidmecesko.cz

Brigádu svoláváme na sobotu 15.9.2018. Sraz účastníků je v 8.00 hod. u Staré
hospody v Sázavě. Podle počtu účastníků se rozdělíme na více skupin a uklidíme
odpadky, PET láhve a další nepořádek okolo komunikací a na veřejných prostranstvích v obci včetně chodníku k vlakovému nádraží.

„Ukliďme svět, ukliďme Česko” je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá
na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem
je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.“

Brigádníci, vezměte si pracovní rukavice a vhodnou obuv. Pytle na odpad budou
připraveny na místě srazu.
Srdečně zve výbor spolku.

Vážení členové spolku, příznivci a dobrovolníci,
dovolujeme si Vás pozvat na dobrovolnou brigádu v rámci celostátní akce
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Oznámení dle § 6 zákona č. 312/2002 Sb.
Starosta obce Sázava vyhlašuje
veřejnou výzvu k přihlášení zájemců
na obsazení funkce referent/ka obecního úřadu Sázava
agendy: účetní, referent samosprávy, sekretářské práce, pošta, CzechPOINT, místní
poplatky, pokladna, majetek, fakturace, vidimace a legalizace, ohlašovna
Pracovní poměr na dobu u r č i t o u – zástup za mateřskou dovolenou
předpokládaný nástup: říjen/listopad 2018
Název územního samosprávného celku:
Obec Sázava
Druh práce:
účetní, referent (úředník)
Místo výkonu práce:
Sázava
Platové podmínky: z. č. 262/2006 Sb., 222/2010 Sb., 564/2006 Sb., platové zařazení tř. 9
Podmínky pro přihlášku do veřejné výzvy:
•
Splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/ 2002 Sb.
•
Středoškolské vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického směru
a znalost účetnictví
•
Výhodou praxe ve státní správě nebo samosprávě
•
Výhodou znalost ekonomických činností a účetnictví obce
•
Velmi dobré komunikační schopnosti
•
Velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
Řádně a v termínu odevzdaná přihláška obsahující tyto náležitosti:
•
jméno a příjmení zájemce
•
datum a místo narození zájemce
•
státní příslušnost zájemce
•
místo trvalého pobytu zájemce
•
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního občana
•
telefon, e-mail - pro komunikaci v průběhu výběrového řízení
•
datum a podpis zájemce
K přihlášce se připojí tyto doklady:
•
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, uvedení důvodů
motivace k práci na obecním úřadu
•
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky:
Obecní úřad Sázava, písemná forma, do 10. září 2018 do 14,00 hodin.
Adresa pro doručování přihlášek v obálce označené:
„Výběrové řízení – referent OÚ“:
Obecní úřad Sázava, Sázava č. 159, 592 11 Velká Losenice

Poradenské dny Alzheimer
poradny Vysočina
Telefonické konzultace denně (tel. 733 629 018 nebo 561 111 323)
Každou první středu v měsíci probíhají konzultace v prostorách
Senior Pointu Žďár nad Sázavou (Studentská 4): 8–15 hod.

Případné informace: František Ledvinka, starosta obce,
tel: 603 212347, e-mail: starosta@obecsazava.cz

Sdělení krajského úřadu obecním úřadům
k dlouhotrvajícímu suchu
Vážený pane primátore, vážená paní
starostko, vážený pane starosto,
na území Kraje Vysočina většina vodních toků aktuálně dosahuje podnormálního stavu vody a v mnoha profilech je
překročen tzv. ukazatel sucha. Situace
na drobných vodních tocích je ještě nepříznivější. Ve většině případů v nich
protékají extrémně nízké průtoky nebo
se povrchová voda vyskytuje pouze
v tůních nebo nerovnostech ve dně.
Rovněž dochází k výraznému poklesu
hladiny vody ve vodních nádržích. Tyto
skutečnosti mají nepříznivý vliv na rybí
obsádku i na ostatní vodní organismy.
Vzhledem k současné hydrologické situaci a nepříznivé prognóze dalšího
vývoje, Vám doporučujeme informovat
občany obvyklým způsobem o nutnosti
šetření vodou a omezení zalévání, napouštění bazénů, mytí vozidel apod.
Dále doporučujeme zvážit využití
působnosti svěřené obecním úřadům
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů
a zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích), ve znění
pozdějších předpisů.
V souvislosti s déletrvajícím suchem
může dojít k přechodnému nedostatku

vody pro zajištění potřeb zásobování
obyvatel pitnou vodou z vodovodů pro
veřejnou potřebu. Takové případy řeší
zákon o vodovodech a kanalizacích.
Ustanovení § 9 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích dává oprávnění
provozovateli vodovodu přerušit nebo
omezit dodávku vody bez předchozího
upozornění mimo jiné i v době živelní
pohromy (sucha). V této souvislosti je
ale třeba upozornit na § 9 odst. 8 tohoto
zákona, podle kterého je provozovatel
v případě přerušení nebo omezení dodávky vody oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je
povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou v mezích technických možností a místních podmínek.
Obecní úřad může podle § 15 odst. 4
zákona o vodovodech a kanalizacích
vydat opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody
z vodovodu pro veřejnou potřebu, pokud to vyžaduje veřejný zájem, především je-li přechodný nedostatek pitné
vody, který nelze z důvodu technických
kapacit nebo nedostatečných zdrojů vody nahradit. Toto opatření lze vydat po
projednání s obcí, vlastníkem a provozovatelem vodovodu na dobu nejdéle
3 měsíců.
Obecní úřady jako příslušné vodoprávní úřady podle § 105 odst. 1 vod-

ního zákona mohou bez náhrady upravit, omezit, popř. zakázat, vyžaduje-li to
veřejný zájem, na nezbytně nutnou dobu, obecné užívání povrchových vod
postupem podle § 6 odst. 4 vodního
zákona. Obecné nakládání s povrchovými vodami spočívá v tom, že každý
může na vlastní nebezpečí bez povolení
nebo souhlasu vodoprávního úřadu odebírat povrchové vody nebo s nimi jinak
nakládat pro vlastní potřebu, není-li k tomu třeba zvláštního technického zařízení. V režimu tohoto ustanovení budou
typicky probíhat odběry povrchových
vod fyzickými osobami (jednotlivci, domácnostmi) realizované pro vlastní potřebu a na vlastní nebezpečí (např. za
účelem zalévání zahrady konví z vodního toku), pokud k tomu není třeba
zvláštního technického zařízení (např.
čerpadlo).
Vodoprávní (obecní) úřad může ve
svém správním obvodu obecné nakládání s povrchovými vodami rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy
bez náhrady upravit, omezit, popřípadě
zakázat, vyžaduje-li to veřejný zájem,
zejména dochází-li při něm k porušování povinností podle § 6 odst. 3 vodního zákona (při obecném nakládání
s povrchovými vodami se nesmí ohrožovat jakost nebo zdravotní nezávadnost
vod, narušovat přírodní prostředí, zho-

ršovat odtokové poměry atd.). Úkon
podle tohoto ustanovení bude mít formu
rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, a to podle okruhu adresátů, jimž bude opatření určeno, resp., vůči nimž bude činěno. Bude-li se týkat konkrétního
(adresně jasně určitelného) počtu osob,
pak vodoprávní úřad zvolí formu rozhodnutí (v konkrétní věci zakládá práva
nebo povinnosti jasně danému okruhu
osob); v případě že tak bude postupovat
vůči neurčitému počtu osob, vydá opatření obecné povahy.
Obce se rovněž mohou obrátit na vodoprávní úřady obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností (městské úřady,
odbory životního prostředí). Podle § 109
odst. 1 vodního zákona patří do působnosti těchto úřadů i možnost bez náhrady upravit na dobu nezbytně nutnou povolená nakládání s vodami (např. rozhodnutí o povolení k odběru podzemních nebo povrchových vod), popřípadě
tato nakládání omezit nebo zakázat, a to
vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména
je-li přechodný nedostatek vody nebo
je-li ohroženo zásobování obyvatelstva
vodou.
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE
VYSOČINA , Odbor životního
prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
564 602 111, posta@kr-vysocina.cz
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