Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Sazovice konaného dne 20.1.2015
v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sazovicích
________________________________________________________________
Přítomno: 6 členů zastupitelstva
Omluveno: 1 člen zastupitelstva
Neomluveno: 0 členů zastupitelstva
Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Jana Potočná.
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Šárka Vojáčková, pan Vojtěch Rapant
Jednání zastupitelstva řídila starostka obce paní Edita Hrbáčková.

Program jednání:
1. Přednesení a schválení programu jednání zastupitelstva a ověřovatelů zápisu
2. Informace o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Sazovice - příjezd a
přístup ke škole“ a uzavření Smlouvy o dílo s firmou MONTIM Kutra s.r.o., pro
realizaci této stavby
3. Podání žádosti o dotaci administrované Zlínským krajem – PF02-15(POV) a
spolufinancování projektu z rozpočtu obce
4. 7. úprava rozpočtu Obce Sazovice na rok 2014 ve výši 796 000 Kč
5. Žádosti občanů a firem
6. Různé
7. 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 20. 1. 2015
a ověřovatele zápisu.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)

Us.03/43//2015

2. Informace o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Sazovice - příjezd a
přístup ke škole“
Dne 5. ledna 2015 byl uzavřen v 9.00 hodin příjem nabídek na zhotovení uvedeného díla.
Výzva byla řádně zveřejněna na portálu veřejných zakázek, kde měly všechny firmy
možnost tuto výzvu vzít na vědomí. Přijato bylo 6 nabídek. Ve středu 7. ledna 2015
v 15.30 hod. se konala schůzka výběrové komise, ustanovené ze všech 7 zastupitelů obce
na základě usnesení 01/27/2015. Zde proběhlo otevření obálek a následné vyhodnocení
nabídek. Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší cenová nabídka.

Abecední seznam firem, které odevzdaly nabídku:
DRAPLSTAV GROUP s.r.o. , U Hřiště 413, 768 32 Zborovice, IČO : 01492853
HLAVA – STAVBY s.r.o., Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 41 Bystřice pod Hostýnem, IČO :
26950421
MONTIM KUTRA s.r.o., Mysločovice 110, 763 01 Mysločovice, IČO : 29271622
STAVOSVIT, a.s., Vršava 2538, 760 01 Zlín, IČO : 25342410
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC ZLÍNSKA, s.r.o., K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO : 26913453
SWIETELSKY STAVEBNÍ s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,
Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 48035599

Z nabídek nebyla žádná vyřazena pro neúplnou dokumentaci.
Nejnižší cenu nabídla firma MONTIM Kutra s.r.o., Mysločovice 110, 763 01 Mysločovice a
to ve výši 915 232 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje výběr firmy MONTIM Kutra s.r.o., Mysločovice 110,
763 01 Mysločovice a její cenovou nabídku na realizaci díla „Sazovice - příjezd a přístup
ke škole“ a pověřuje starostku obce podepsáním Smlouvy o dílo.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0) Us.03/44/2015

3. Podání žádosti o dotaci administrované Zlínským krajem-PF02-15(POV) a
spolufinancování projektu z rozpočtu obce
Zlínský kraj vyhlásil výzvu k přijímání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova. Obec
Sazovice má připraven projekt „Sazovice-příjezd a přístup ke škole“, na jehož realizaci bude
o tuto dotaci žádat. Finanční příspěvek Zlínského kraje je ve výši 40%, zbývajících 60 %
musí jít z rozpočtu obce.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje podání žádosti o dotaci z programu POV,
vyhlášenou Zlínským krajem, na realizaci akce „Sazovice - příjezd a přístup ke škole“ a
60 % finanční spoluúčast Obce Sazovice, vyčleněnou v rozpočtu Obce Sazovice na rok
2015.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
Us.03/45//2015

4. 7. úprava rozpočtu Obce Sazovice na rok 2014 ve výši 796 000 Kč
Zastupitelé byli seznámeni s úpravou rozpočtu podle jednotlivých paragrafů a položek.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje 7. úpravu rozpočtu Obce Sazovice na rok 2014 ve výši
796 000 Kč.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
Us.03/46/2015
5. Žádosti občanů a firem
ZŠ Sazovice - žádost o příspěvek na plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku. Výcviku
se zúčastní 15 žáků, příspěvek na 1 žáka činí 1 400 Kč. Celková částka je 21 000 Kč.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje žádost o poskytnutí finančního příspěvku
na plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku ZŠ v Sazovicích ve výši 1 400 Kč na jednoho
žáka, který se výuky zúčastní.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0) Us.03/47/2015

6. Různé
 Zhodnocení vánočního jarmarku
 Tříkrálová sbírka proběhla 3. ledna 2015, výtěžek činil 25 621 Kč
 Poděkování paní Jiřiny Velískové, která bydlí v Domově pro seniory v Napajedlích,
za poukázku, kterou obdržela jako dar od OÚ Sazovice na odběr zboží a dárkový
balíček
 Informace o stavu parketové podlahy ve společenském sále
 Informace o projektu „Výstavba seniorparku v Sazovicích“ – paní Jana Potočná
 Nejbližší kulturní a společenské akce
 Schůzka vedoucích spolků, klubů a organizací v obci – pan David Dovrtěl
 Mateřské centrum – karneval pro děti – paní Šárka Vojáčková
 Informace o možném zvýšení členského příspěvku DSO Žídelná – na členské schůzi
Mikroregionu navrhli 15 Kč na občana. Při počtu 728 občanů by příspěvek obce
Sazovice činil 10 920 Kč. Zastupitelé navrhují maximálně 10 Kč.
 Strategický dokument obnovy venkova je potřeba více rozpracovat - nabídka firmy
 Informace o stavu finančních prostředků na účtech
Příští jednání zastupitelstva bude v úterý 17. 2. 2015 v 17 hodin.

Edita Hrbáčková
starostka obce

Jana Potočná
místostarosta

Mgr. Šárka Vojáčková
ověřovatel

Vojtěch Rapant
ověřovatel

