Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Sazovice konaného dne 14. 4. 2015
v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sazovicích
___________________________________________________________________________
Přítomno: 7 členů zastupitelstva
Zapisovatelkou zápisu byla určena Mgr. Šárka Vojáčková.
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.

Přednesení a schválení programu jednání zastupitelstva a ověřovatelů
zápisu
Přeložka kanalizace v lokalitě Bědachov - cenová nabídka
Přeložení části veřejného osvětlení (cca 30 m)
Kontrola plnění jednotlivých bodů strategického plánu obce
Webové stránky obce
Žádosti občanů, firem
Různé

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 14. dubna 2015
a ověřovatele zápisu.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 05/74/2015
2. Přeložka kanalizace v lokalitě Bědachov - cenová nabídka
Stavba kostela byla zahájena, při bagrování se zjistilo, že obecní kanalizace, která vede
pozemkem pod kostelem je v havarijním stavu, musí být přeložena a musí být též provedena
výměna potrubí za nové.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje cenovou nabídku firmy Stavad s.r.o. Martinice na
přeložení kanalizace v lokalitě „Bědachov“.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 06/75/2015
3. Přeložení části veřejného osvětlení (cca 30 m)
V lokalitě Bědachov se též musí přeložit do pozemku část VO obce. Bude se pokládat
současně s kabelem NN, bylo zažádáno na firmu E- ON o souhlas s připoložením kabelu VO.

4. Kontrola plnění jednotlivých bodů strategického plánu obce
Dle jednotlivých bodů:
 Realizace projektu „Příjezd a přístup k ZŠ a přechod pro chodce“ – v srpnu 2015
realizace projektu
 Oprava střechy budovy obecního úřadu – zadán projekt
 Úprava veřejného prostranství před obecním úřadem – zadán projekt
 Opravy místních komunikací, chodníků
-

Opravy cest kolem potoka „Svodnice“ budou realizovány po úpravě břehů koryta
potoka.
Dobudování cesty kolem nemovitosti Šocových, Ryškových a Potočných, dva
návrhy řešení
V první navržené variantě řešení „oprava cesty svépomoci“ se do diskuze zapojili
pan Martin Potočný a pan Martin Šoc. Dále vyplynulo, že na danou opravu
komunikace by měl být vytvořen projekt.
Vznikla tak druhá varianta řešení – zadání projektu stavební firmě na opravu výše
jmenované komunikace směr Machová. Nelze zařadit do projektu budování
cyklostezky - projekt bude vázán na dotaci.

 Pokračovat v udržování všech tradic v obci
-

U příležitosti „Starého hanáckého práva“ chce obec zakoupit 2 pánské a 2 dámské
kroje.
Slova se ujala paní Iva Velísková. Seznámila přítomné s návrhem kalkulace za
zhotovení krojů pro Obec Sazovice.

5. Žádosti občanů, firem
 Příspěvek rodičům sazovických žáků 7. ročníku ZŠ Mysločovice, kteří se zúčastní
lyžařského výcviku.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje finanční příspěvek ve výši 500 Kč rodičům žáků ze
Sazovic, které se v letošním roce zúčastnili lyžařského výcviku – dle zaslaného seznamu
zúčastněných žáků.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 06/76/2015
 Žádost pana Yevtushenko (Rožňákovi) o schválení vybudování parkovací plochy.
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování rozebíratelné plochy pro parkování automobilu
na parcele v majetku obce – p. č. 232/6 v k.ú. Sazovice.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 06/77/2015

 Schválení prodeje části pozemku v majetku obce p.č. 577/2 v k.ú. Sazovice
Záměr prodeje pozemku obce p.č. 577/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Sazovice
byl zveřejněn na úředních deskách obce od 11. září 2014 do 29. září 2014. Nikdo z občanů
k vyvěšenému záměru prodeje nevznesl námitku.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje prodej části pozemku p.č. 577/2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Sazovice o výměře 89 m2 paní Renatě Doleželové, Sazovice č.p.50,
763 01 Mysločovice, za podmínek stanovených v záměru – viz usnesení číslo 08/74/2014 ze
dne 30. září 2014.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 06/78/2015
 Žádost Domova pro seniory Napajedla.
Zastupitelstvo obce Sazovice schvaluje poskytnout Domovu pro seniory v Napajedlích
finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 06/79/2015

6. Různé
A. Nominace zástupce obce na Valnou hromadu VAKU.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje delegování paní Edity Hrbáčkové, jako zástupce Obce
Sazovice na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 06/80/2015
B. Noviny
C. Výstava modelářů
D. Povodňová prohlídka toku – úkol: projít trasu, vyfotit, zdokumentovat, odstranit, co
je potřeba.
E. Dotace knihovna 24 000 Kč
F. Dotace auto – darovací smlouva na 96 000 Kč, poznámky ze semináře starostové a
zástupci HZS
G. Dotace POV na investiční akci „Sazovice – příjezd a přístup ke škole“ - 366 000 Kč
H. Firma Dobra – žádost o úhradu ušlého zisku, požaduje úplatu za uložení hlíny
z vybagrovaného potoka na pozemku (2,50 Kč za 1m2 ).
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje úhradu ušlého zisku ve výši 12 500 Kč firmě Dobra
Sazovice, ke které došlo v souvislosti s bagrováním potoka podél pozemku, který firma
obhospodařuje.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 06/81/2015
I. Aktuální změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
zastupitelstev
J. Nový požární řád - aktualizovat
K. Výběr poplatků za komunální odpad – změnit vyhlášku kvůli trvalému bydlišti občanů,
kteří bydlí v jiné obci.

L. Osazení dopravní značky zákaz vjezdu do 3.5 t mimo zemědělskou techniku.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje osazení dopravní značky zákaz vjezdu vozidel
nad 3,5 t s dodatkovou tabulkou – mimo strojů zemědělské techniky, na začátek
místní komunikace, která spojuje obec Sazovice s obcí Machová
(pro 7, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 06/82/2015
M. Webové stránky obce
Dne 13. 4. 2015 proběhla schůzka s paní Kamilou Jurečkovou z firmy ANTEE s.r.o.,
která spravuje webové stránky obce Sazovice. V blízké budoucnosti proběhne
aktualizace stránek, zjednodušení hledání, nový profil webovek.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje cenovou nabídku firmy ANTEE s.r.o.
na aktualizaci www stránek obce a jejich nový profil.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 06/83/2015
N. Rozpočtový výhled na roky 2015, 2016, 2017.
O. Přednést závěr ze schůzky „Spolky“.
P. Seniorpark – jak pokračuje příprava na spolupráci při výstavbě (s panem Plesníkem)
Q. Stav financí obce na účtech:
Stav financí na běžném účtu: ke dni 13. 4. 2015 stav 3 513 446,09 Kč.
Stav financí na účtu u ČNB: ke dni 7. 4. 2015 stav 111 347, 03 Kč.
Stav financí na sbírkovém účtu – Barunka: ke dni 13. 4. 2015 stav 176 013,68 Kč.
Příští jednání zastupitelstva bude v úterý 12. 5. 2015 v 17 hodin.

Edita Hrbáčková
starostka obce

Antonín Hrbáček
ověřovatel

Jana Potočná
místostarostka

David Dovrtěl
ověřovatel

