Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Sazovice konaného dne 12. 5. 2015
v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sazovicích
___________________________________________________________________________
Přítomno: 7 členů zastupitelstva
Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Jana Potočná.
Ověřovatelé zápisu: pan Vojtěch Rapant, Mgr. Šárka Vojáčková.
Jednání zastupitelstva řídila starostka obce paní Edita Hrbáčková.
Program jednání:
1. Přednesení a schválení programu jednání zastupitelstva a ověřovatelů
zápisu
2. Projekt „Sazovice - odkanalizování“ – možnost dotace, finanční analýza
3. Návrh textu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
4. Rozpočtový výhled na roky 2015 - 2017
5. Cenová nabídka Projektové kanceláře A-S na projektovou dokumentaci
„Opravy komunikace Bědachov - Přídanek“, včetně geodetického zaměření
6. Smlouva o poskytnutí podpory č. D/0773/2015/STR – „Sazovice – příjezd
a přístup ke škole“
7. 2. úprava rozpočtu Obce Sazovice na rok 2015 ve výši 2 010 500 Kč
8. Kontrola plnění jednotlivých bodů strategického plánu obce
9. 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 12. května 2015
a ověřovatele zápisu.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 07/84/2015
2. Projekt „Sazovice - odkanalizování“ – možnost dotace, finanční analýza
Blíží se termín vyhlášení dotačního titulu na vybudování kanalizace obcí, který by měl být
vyhlášen OPŽP v červenci. Byl vypracován hydrogeologický průzkum území katastru Sazovic,
který řeší problematiku likvidace odpadních vod z obce Sazovice ve vztahu k ochraně vodního
zdroje CHOPAV (Chráněné oblasti přirozené akumulace vod) Kvartér řeky Moravy.
Cílem vyžádaného průzkumu proto bylo prozkoumat zdrojovou oblast, tzn. ověřit jaké množství
odpadních vod a jaké jakosti se v obci Sazovice produkuje, jaké jsou cesty odvodu této vody z povodí,
jaký je charakter případných migračních cest z obce Sazovice do CHOPAV Kvartér řeky Moravy a pokud
by se v rámci tohoto průzkumu prokázal kolizní stav, bylo cílem předkládaného posudku navrhnout
potřebná opatření k ochraně podzemní vody Bylo identifikováno riziko znečištění pro podzemní vodu
v přilehlé části hydrogeologického rajónu 1622 Hornomoravský úval – jižní část, pocházející z oblasti

obce Sazovice. To spočívá v přísunu odpadních vod do prostoru někdejšího ochranného pásma
vodního zdroje II. stupně, dnes zrušeného, a následně do vodárensky využívaných zvodní
v CHOPAV Kvartér řeky Moravy v oblasti jímacího území Tlumačov a Kvasice. Pronikání nepřečištěných
odpadních vod do podzemních a povrchových vod je proto nežádoucí a dlouhodobě nepřijatelné.
Závěr :
Likvidace odpadních vod v Obci Sazovice je nevyhovující a jedinou reálnou
alternativou, zlepšující podmínky v přilehlé části CHOPAV Kvartér řeky Moravy, je
napojení obce na kapacitně dostačující ČOV v Malenovicích, v souladu s Plánem
rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje.

Proto jsme přistoupili k dalšímu kroku a nechali jsme zpracovat finanční analýzu projektu
odkanalizování naší obce firmou INVEST , zastoupenou panem Františkem Suchým.
S analýzou byli zastupitelé seznámeni. Na příštím jednání zastupitelstva se rozhodne, zda
žádost podáme nebo ne.
3. Návrh textu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
V souvislosti s projektem firmy E-ON, která hodlá přeložit v lokalitě „Bědachov“volné vedení
kabelů elektřiny do země a obec má na stávajících sloupech veřejné osvětlení, tak bude
třeba vypracovat pro obec projekt na uložení vedení VO a umístění sloupků na VO, aby vše
mohlo proběhnout při realizaci akce současně. Sloupky VO by v pěti případech byly umístěny
na soukromých pozemcích, včetně vedení kabelů. Proto byl vypracován návrh Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně.
Navržená cena pro každého dotčeného vlastníka činí 1 000 Kč.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje text Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, která se bude týkat zemního vedení kabelů NN a umístění sloupků na veřejné
osvětlení v lokalitě „Bědachov“.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 07/85/2015
4. Rozpočtový výhled na roky 2015 - 2017
Paní starostka přečetla návrh Rozpočtového výhledu Obce Sazovice na roky 2015, 2016,
2017. který zastupitelé doplnili.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2015 – 2017.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 07/86/2015
5. Cenová nabídka Projektové kanceláře A-S na projektovou dokumentaci „Opravy
komunikace Bědachov - Přídanek“, včetně geodetického zaměření
Zastupitelé byli seznámeni s cenovou nabídkou.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje cenovou nabídku Projektové kanceláře A-S na
projektovou dokumentaci (pasportizaci) „Opravy komunikace Bědachov - Přídanek“, včetně
geodetického zaměření.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 07/87/2015

6.
Smlouva mezi Obcí Sazovice a Zlínským krajem , o poskytnutí podpory
č. D/0773/2015/STR – „Sazovice – příjezd a přístup ke škole“
Se zněním Smlouvy byli zastupitelé seznámeni.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory č. D/0773/2015/STR –
„Sazovice – příjezd a přístup ke škole“ a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 07/88/2015
7. 2. úprava rozpočtu Obce Sazovice na rok 2015 ve výši 2 010 500 Kč
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje 2. úpravu rozpočtu Obce Sazovice na rok 2015 ve výši
2 010 500 Kč.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 07/89/2015
8. Kontrola plnění jednotlivých bodů strategického plánu obce
9. Různé
-

Osazení dopravní značky zákaz vjezdu do 3.5 t mimo zemědělskou techniku
Seniorpark – jak pokračuje příprava na spolupráci při výstavbě (s panem Plesníkem)
Aktualizace www. stránek obce Sazovice
U příležitosti Hanáckého práva 2016 aktualizovat a rozšířit knížku o Sazovicích.
Informace o úpravách břehů potoka, teprve probíhá výběrové řízení, pokud se někdo
z účastníků neodvolá, mohlo by se začít v září 2015 s opravami.
ZŠ a MŠ Sazovice – informace o prázdninovém provozu mateřské školy – zastupitelé
vzali na vědomí, nebyly vzneseny žádné připomínky.
Příprava vítání občánků – 11 dětí.
Den otců – 26. června 2015 - vítání prázdnin.
Pořízení nových hanáckých krojů – cenová nabídka.
Byl podán návrh rozšířit květinovou výzdobu obce, např. závěsné truhlíky
na autobusových zastávkách apod.
Stav financí na účtech.

Příští jednání zastupitelstva bude v úterý 16 .6.. 2015 v 17 hodin.

Edita Hrbáčková
starostka obce

Jana Potočná
místostarostka

Vojtěch Rapant
ověřovatel

Mgr. Šárka Vojáčková
ověřovatel

