Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Sazovice konaného dne 16.12.2014
v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sazovicích
________________________________________________________________
Přítomno: 5 členů zastupitelstva
Omluveno: 2 členové zastupitelstva
Neomluveno: 0 členů zastupitelstva
Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Jana Potočná.
Ověřovatelé zápisu: pan Antonín Hrbáček, pan David Dovrtěl.
Jednání zastupitelstva řídila starostka obce paní Edita Hrbáčková.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Přednesení a schválení programu jednání zastupitelstva a ověřovatelů zápisu
Rozpočet Obce Sazovice na rok 2015
Smlouva o reklamě
Členský vklad obce Sazovice – finanční spoluúčast na projektu „Studie proveditelnosti
k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření“
Cenová nabídka na svoz a odstraňování komunálních odpadů
Aktualizace „Plánu činnosti orgánů obce při vzniku MU“
Aktualizace Krizového štábu obce, předání pověření, vydání průkazek
Smlouva o dílo na deratizaci obce
6. úprava rozpočtu Obce Sazovice na rok 2014 ve výši 100 000 Kč
Žádosti občanů a firem
Různé
Diskuse, závěr

K zápisu z minulého jednání nebyla vznesena námitka, proto nevznikla povinnost přečtení zápisu.
K jednotlivým bodům programu:

1. Přednesení a schválení programu jednání zastupitelstva a ověřovatelů zápisu

Starostka obce seznámila přítomné s programem jednání a s ověřovateli zápisu a dala o tom
hlasovat. Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje program jednání zastupitelstva dne 16.12.2014
a ověřovatele zápisu.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) Us.02/28/2014

2. Rozpočet Obce Sazovice na rok 2015
Návrh rozpočtu na rok 2015 byl projednán na minulém jednání zastupitelstva, byl zveřejněn po
dobu 15 dní na úředních deskách obce a nebyly k němu vzneseny připomínky.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje rozpočet Obce Sazovice na rok 2015.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) Us.02/29/2014

3. Smlouva o reklamě
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem Smlouvy o reklamě mezi Obcí Sazovice a firmou
EKOTOXA s.r.o.. Jedná se o umístění firemní inzerce objednatele, čímž je firma EKOTOXA,
na webových stránkách pronajímatele, čímž je Obec Sazovice, za cenu 16 088 Kč.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě mezi Obcí Sazovice a firmou
EKOTOXA s.r.o.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0)
Us.02/30/2014

4. Členský vklad obce Sazovice – finanční spoluúčast na projektu „Studie proveditelnosti
k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření“
Jedná se o finanční spoluúčast obcí DSO Mikroregion Žídelná na projektu „Studie proveditelnosti
k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření“ ve výši 16 088 Kč.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje finanční spoluúčast obcí DSO Mikroregion Žídelná
na projektu „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření“ ve výši
16 088 Kč.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0)
Us.02/31/2014

5. Cenová nabídka na svoz a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelé byli s nabídkou seznámeni na pracovním jednání. V nabídce je 4% sleva proti stávající
ceně.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje cenovou nabídku Technických služeb Otrokovice s.r.o.
na svoz a odstraňování komunálního odpadu.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0)
Us.02/32/2014

6. Aktualizace „Plánu činnosti orgánů obce při vzniku MU“
Plán činnosti při vzniku mimořádné události byl projednán a aktualizován na pracovním jednání
zastupitelstva. Všichni členové zastupitelstva byli seznámeni s dokumentací pro krizové řízení
a s jejím uložením v kanceláři starosty.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje aktualizaci „Plánu činnosti orgánů obce při vzniku MU“
(pro 5, proti 0, zdržel se 0)
Us.02/33/2014

7. Aktualizace Krizového štábu obce, předání pověření, vydání průkazek
Po komunálních volbách je nutno aktualizovat krizový štáb obce. Jeho členy jsou všichni
zastupitelé obce, velitel zásahové jednotky obce a účetní obce. Všichni členové krizového štábu byli
seznámeni se svými funkcemi.
Zastupitelstvo Obce Sazovice bylo seznámeno s možnými riziky ohrožení obce, popřípadě ORP
Zlín, schvaluje Krizový plán obce Sazovice a členy krizového štábu ve složení: Edita Hrbáčková,
Jana Potočná, Václav Miklík, Milena Brázdilová, Antonín Hrbáček, Marian Janoch, David Dovrtěl,
Vojtěch Rapant a Mgr. Šárka Vojáčková. Současně tento krizový štáb plní úkoly povodňové
komise. Členové krizového štábu byli seznámeni s obsahem činnosti, dokumentací a povinnostmi
členů KŠ, byly jim předány průkazky člena Krizového štábu Obce Sazovice.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) Us.02/342014

8. Smlouva o dílo na deratizaci obce
Každá obec je povinna zajistit dvakrát ročně plošnou deratizaci. Již několik let máme smlouvu
s firmou Deratex, spol. s r.o. a jsme s jejich prací spokojeni. Starostka navrhla pokračovat
ve spolupráci s touto firmou.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Sazovice a firmou
Deratex, spol. s r.o. na velkoplošnou deratizaci obce Sazovice.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) Us.02/35/2014
9. 6. úprava rozpočtu Obce Sazovice na rok 2014
Starostka seznámila zastupitele s potřebou 6. úpravy rozpočtu obce na rok 2014 ve výši 100 000 Kč.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje 6. úpravu rozpočtu Obce Sazovice na rok 2014 ve výši
100 000 Kč.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) Us.02/36/2014
10. Žádosti občanů a firem
- Žádost o příspěvek na opravu hřbitova v Mysločovicích.
Obec Sazovice má s Obcí Mysločovice uzavřenu smlouvu o pohřbívání, na jejímž základě
přispívá na opravy hřbitova. Příspěvek činí 300 Kč za jedno hrobové místo. Obec Sazovice má
k 1.1.2015 95 hrobových míst, ale přesný počet bude teprve upřesněn. Zastupitelstvo Obce
Sazovice schvaluje finanční příspěvek ve výši 300 Kč za jedno hrobové místo na opravu hřbitova
v Mysločovicích.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0)
Us.02/37/2014
Žádost o spolupráci s Obcí Machová v rámci přípravy a realizace projektu „Cyklistická stezka
Machová-Sazovice“.
V rámci přípravy projektové dokumentace je už nyní potřeba provést zaměření, výškopis,
polohopis. Po schválení spolupráce na tomto projektu bude uzavřena Smlouva o sdružení mezi
oběma obcemi. V ní budou specifikovány podmínky spolupráce, stanoveny podíly financování dle
délky cyklostezky na každém katastrálním území.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje spolupráci s Obcí Machová na přípravě a realizaci
projektu „Cyklistická stezka Machová-Sazovice“ a následné uzavření Smlouvy o sdružení mezi
Obcí Machová a Obcí Sazovice, týkající se podmínek této spolupráce.
(pro 4, proti 0, zdržel se )
Us.02/38/2014
-

11. Různé
 Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Sazovice Mgr. Věry Velískové o svolení využívat v období trvání
projektu „Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji“ finanční
prostředky z příspěvku zřizovatele, které budou vždy obratem převedeny ze speciálního účtu
zpět na provozní účet.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje ZŠ a MŠ Sazovice, příspěvkové organizaci, dočasné
využití finančních prostředků zřizovatele v období trvání projektu „Podporou ICT ve výuce
k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji“.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) Us.02/39/2014
 V rámci přípravy k realizaci projektu kompletní rekonstrukce výletiště Zahrázovo“ je nutné
provést geodetické zaměření. Geodetem nabídnutá cena je 11 000 Kč včetně zaměření prostoru
kolem budovy OÚ, parkoviště a autobusové zastávky.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje provedení geodetického zaměření prostoru
výletiště„Zahrázovo“ a veškeré veřejné plochy kolem budovy obecního úřadu
a nabídnutou cenu za zaměření.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0)
Us.02/40/2014



Proběhla ustavující členská schůze DSO Mikroregionu Žídelná, protože po komunálních
volbách došlo ke změnám. Za naši obec je navrhnuta starostka obce paní Edita Hrbáčková.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje paní Editu Hrbáčkovou zastupováním Obce Sazovice
v DSO Mikroregion Žídelná.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0)
Us.02/41/2014



Prosba obč. sdružení Sarkander o finanční příspěvek na křesťanský tábor pro děti na rok 2015.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení
Sarkander ve výši 3 000 Kč na provoz křesťanského tábora pro děti v roce 2015.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0)
Us.02/42/2014





Informace k vánočnímu jarmarku
Novoroční přípitek – zhotovení plakátku Mgr. Vojáčková
Tříkrálová sbírka 3. ledna 2015
Příští jednání zastupitelstva bude v úterý 20.1.2015 v 17 hodin.

Edita Hrbáčková
starostka obce

Antonín Hrbáček
ověřovatel

Jana Potočná
místostarosta

David Dovrtěl
ověřovatel

