Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Sazovice konaného dne 29.9.2015
v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sazovicích
___________________________________________________________________________
Přítomno: 5 členů zastupitelstva
Omluveni: 2 členové zastupitelstva
Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Jana Potočná.
Ověřovatelé zápisu: pan Václav Miklík, pan Antonín Hrbáček.
Jednání zastupitelstva řídila starostka obce paní Edita Hrbáčková.
Program jednání:
1. Přednesení a schválení programu jednání zastupitelstva a ověřovatelů zápisu
2. Cenové nabídky projekčních prací pro zakázku: Sportovně relaxační prostor
v Sazovicích (výletiště), Úprava silnice III/43829 v Sazovicích, Revitalizace návsi
v Sazovicích
3. Záměr prodeje pozemků v majetku obce Sazovice
4. Rozpočtové opatření č. 3
5. Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Společné řešení biologicky
rozložitelného odpadu obcí Hostišová, Mysločovice a Sazovice
6. Smlouva o výpůjčce
7. Schválení pořadí realizace priorit společných zařízení, které byly zpracovány
v rámci návrhu komplexních pozemkových úprav k. ú. Sazovice
8. Delegování zástupce Obce Sazovice na valnou hromadu společnosti Vodovody
a kanalizace Zlín, a.s.
9. Schválení cenové nabídky na výměnu stávajících ventilů na otopných tělesech
v budovách, které jsou v majetku obce za termostatické ventily
10. Schválení ceny za opravy v ZŠ – dvůr
11. Zadání zpracování projektové dokumentace stavby „Sazovice odkanalizování“
v rozsahu pro provádění stavby
12. Výběr firmy na opravu místní komunikace v ulici směrem k rodinným domkům
Šocových, Potočných a Ryškových
13. Žádosti občanů, firem
14. Různé
15. Diskuse
16. Závěr
K zápisu z minulého jednání nebyla vznesena námitka, proto nevznikla povinnost přečtení
zápisu.
Zastupitelé měli k prostudování veškeré materiály týkající se programu jednání
s dostatečným předstihem.
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 29. září 2015
a ověřovatele zápisu.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 10/117/2015
2. Cenové nabídky projekčních prací pro zakázku: Sportovně relaxační prostor v Sazovicích
(výletiště), Úprava silnice III/43829 v Sazovicích, Revitalizace návsi v Sazovicích
Byly předloženy cenové nabídky tří projektantů. Nabídnuté ceny jsou včetně DPH.
Ing. Milan Nečas:
Sportovně relaxační prostor v Sazovicích (výletiště) – 345 000 Kč
Úprava silnice III/43829 v Sazovicích – 35 000 Kč
Revitalizace návsi v Sazovicích – 170 000 Kč
Ing. Pavel Krampla:
Sportovně relaxační prostor v Sazovicích (výletiště) – 280 000 Kč
Úprava silnice III/43829 v Sazovicích – 28 000 Kč
Revitalizace návsi v Sazovicích – 165 000 Kč
Ing. Oldřich Studený:
Sportovně relaxační prostor v Sazovicích (výletiště) – 363 000 Kč
Úprava silnice III/43829 v Sazovicích – 42 350 Kč
Revitalizace návsi v Sazovicích – 242 000 Kč
Nejnižší cenová nabídka byla podána Ing. Kramplou.
Před hlasováním o výběru projektanta dala starostka možnost všem zastupitelům
a přítomným sdělit své stanovisko k projednávanému bodu.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Sazovice schvaluje Ing. Pavla Kramplu jako zhotovitele projekčních prací
pro zakázku „Sportovně relaxační prostor v Sazovicích“, jeho cenovou nabídku a pověřuje
starostku obce Sazovice podpisem Smlouvy o dílo.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 10/118/2015
Zastupitelstvo obce Sazovice schvaluje Ing. Pavla Kramplu jako zhotovitele projekčních prací
pro zakázku „Úprava silnice III/43829 v Sazovicích“, jeho cenovou nabídku a pověřuje
starostku obce Sazovice podpisem Smlouvy o dílo.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 10/119/2015
Zastupitelstvo obce Sazovice schvaluje Ing. Pavla Kramplu jako zhotovitele projekčních prací
pro zakázku „Revitalizace návsi v Sazovicích“, jeho cenovou nabídku a pověřuje starostku
obce Sazovice podpisem Smlouvy o dílo.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 10/120/2015
3. Záměr prodeje pozemků v majetku obce Sazovice
Obec Sazovice obdržela dvě žádosti občanů o odkup pozemků v majetku obce a to pana
Tomáše Omyly a pana Jiřího Řiháčka. Starostka seznámila přítomné s tím o které pozemky se
jedná.
Před hlasováním o zveřejnění záměru dala starostka možnost všem zastupitelům
a přítomným sdělit své stanovisko k projednávanému bodu.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Zastupitelstvo obce Sazovice schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku – část p.č. 478/1
o výměře cca 30 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem), zapsaném v Katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, na LV č. 10001,
pro obec a katastrální území Sazovice, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 10/121/2015
Zastupitelstvo obce Sazovice schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku – p.č. 413/20
o výměře 387 m2, zapsaném v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrální pracoviště Zlín, na LV č. 10001, pro obec a katastrální území Sazovice, druh
pozemku trvalý travní porost.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 10/122/2015
4. Rozpočtové opatření č. 3
Starostka seznámila přítomné s úpravou rozpočtu. Dala možnost zastupitelům a přítomným
sdělit své stanovisko k projednávanému bodu. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Sazovice schvaluje 3. úpravu rozpočtu Obce Sazovice na rok 2015 ve výši
552 000 Kč.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 10/123/2015
5. Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Společné řešení biologicky rozložitelného
odpadu obcí Hostišová, Mysločovice a Sazovice
Před hlasováním o schválení smlouvy dala starostka možnost všem zastupitelům
a přítomným sdělit své stanovisko k projednávanému bodu.
Žádné stanovisko sděleno nebylo
Zastupitelstvo obce Sazovice schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu
„Společné řešení biologicky rozložitelného odpadu obcí Hostišová, Mysločovice a Sazovice“
a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 10/124/2015
6. Smlouva o výpůjčce
Je to smlouva o výpůjčce kompostérů občanům naší obce. Před hlasováním o schválení
smlouvy dala starostka možnost všem zastupitelům a přítomným sdělit své stanovisko
k projednávanému bodu. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Sazovice schvaluje Smlouvu o výpůjčce domovních kompostérů typu
PROFI 1050 objemu 1050 l občanům obce Sazovice, které byly pořízeny s podporou
Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu „Společné řešení biologicky
rozložitelného odpadu obcí Hostišová, Mysločovice a Sazovice“.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 10/125/2015

7. Schválení pořadí realizace priorit společných zařízení, které byly zpracovány v rámci
návrhu komplexních pozemkových úprav k. ú. Sazovice
Jedná se o následující opatření:
A – příkop OP1, rozdělený na části OP1a, OP1b a OP1c, včetně výměny propustku P20 pod
silnicí III/43829 a zatravnění PEO8
B – Polní cesta C4 (s návazností do k.ú.Mysločovice) a poldry POL1, vč. zatravnění PEO5,
POL2 vč. zatravnění PEO6
C – Polní cesta C22 (Buňov)
Starostka navrhla následující pořadí – B, A, C
Před hlasováním o schválení pořadí dala starostka možnost všem zastupitelům a přítomným
sdělit své stanovisko k projednávanému bodu. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Sazovice schvaluje následující pořadí realizace priorit společných
zařízení, které byly zpracovány v rámci návrhu komplexních pozemkových úprav k.ú.
Sazovice:
1. Polní cesta C4 (s návazností do k. ú. Mysločovice) a poldry POL1, vč. zatravnění
PEO5, POL2 vč. zatravnění PEO6
2. příkop OP1, rozdělený na části OP1a, OP1b a OP1c, včetně výměny propustku P20
pod silnicí III/43829 a zatravnění PEO8
3. Polní cesta C22 (Buňov)
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 10/126/2015
8. Delegování zástupce Obce Sazovice na valnou hromadu společnosti Vodovody
a kanalizace Zlín, a.s.
Valná hromada se koná dne 7. října 2015 v 10.00 hodin. Navržena je starostka obce paní
Edita Hrbáčková.
Před hlasováním o usnesení dala starostka možnost všem zastupitelům a přítomným sdělit
své stanovisko k projednávanému bodu. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Sazovice schvaluje delegování starostky obce paní Edity Hrbáčkové, jako
zástupce Obce Sazovice na Valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 10/127/2015
9. Schválení cenové nabídky na výměnu stávajících ventilů na otopných tělesech
v budovávh, které jsou v majetku obce za termostatické ventily
Před hlasováním o usnesení dala starostka možnost všem zastupitelům a přítomným sdělit
své stanovisko k projednávanému bodu. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Sazovice schvaluje cenovou nabídku firmy Michal Slavický Vodo-topo,
Racková 252, 760 01 Zlín na výměnu ventilů otopných těles v budovách v majetku Obce
Sazovice.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 10/128/2015

10. Schválení ceny za opravy v ZŠ – dvůr
Jedná se o opravu zídky na dvoře ZŠ, nové oplocení, nátěr brány, oprava schodů u jídelny,
položení kamenných schodů ke včelínu.
Před hlasováním o usnesení dala starostka možnost všem zastupitelům a přítomným sdělit
své stanovisko k projednávanému bodu. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Sazovice schvaluje cenovou nabídku firmy Montim Kutra, s.r.o.
Mysločovice 110, 763 01 Mysločovice, na nutné opravy na školním dvoře a zahradě.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 10/129/2015
11. Zadání zpracování projektové dokumentace stavby „Sazovice odkanalizování“
v rozsahu pro provádění stavby
Je třeba vyhlásit poptávku na výběr firmy pro realizaci výběrového řízení na dodavatele
prací pro realizaci investiční akce „Sazovice – odkanalizování“.
Před hlasováním o usnesení dala starostka možnost všem zastupitelům a přítomným sdělit
své stanovisko k projednávanému bodu. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Sazovice pověřuje starostku obce zajištěním poptávky na výběr firmy
k realizaci výběrového řízení na dodavatele prací pro investiční akci „Sazovice –
odkanalizování“.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 10/130/2015
12. Zadání zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby.
Projektovou dokumentaci zpracovával Centroprojekt Group a.s. Předložili cenovou nabídku
na rozpracování dokumentace ve výši 356 950 Kč.
Před hlasováním o usnesení dala starostka možnost všem zastupitelům a přítomným sdělit
své stanovisko k projednávanému bodu. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Sazovice schvaluje cenovou nabídku firmy CENTROPROJEKT GROUP a.s.,
Štefánikova 167, 760 01 Zlín na zpracování projektové dokumentace stavby „Sazoviceodkanalizování“ v rozsahu pro provádění stavby a pověřuje starostku obce podpisem
Smlouvy o dílo.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 10/131/2015
13. Výběr firmy na opravu místní komunikace v ulici směrem k rodinným domkům
Šocových, Potočných a Ryškových
Cenové nabídky firem:
SMO a.s. Zlínská 172, 765 02 Otrokovice – 519 346 Kč vč. DPH
STAVTRADE Zlín, s.r.o., Prostřední 2613, 760 01 Zlín – 657 550 Kč vč. DPH
Stavad s.r.o., Martinice 134, 769 01 Holešov – 362 999 Kč vč. DPH, nejnižší nabídka.

Před hlasováním o usnesení dala starostka možnost všem zastupitelům a přítomným sdělit
své stanovisko k projednávanému bodu. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje výběr firmy Stavad s.r.o., Martinice 134, 769 01
Holešov k realizaci díla „Oprava místní komunikace v ulici směrem k rodinným domkům
Šocových, Potočných a Ryškových“, její cenovou nabídku a pověřuje starostku obce
podpisem Smlouvy o dílo.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 10/132/2015
14. Žádosti občanů a firem
 Žádost paní Elišky Mrhálkové o vyjádření ke stavebním úpravám a přístavbě
stávajícího RD Sazovice č.p. 134.
Starostka podala podrobnější informace.
Před hlasováním o usnesení dala starostka možnost všem zastupitelům a přítomným sdělit
své stanovisko k projednávanému bodu. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Sazovice schvaluje stavební úpravy a přístavbu stávajícího RD č.p. 134
v k.ú. Sazovice.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 10/133/2015
 Žádost o bezplatný pronájem společenského sálu na pořádání Sazovického bazárku ve
dnech 12. – 14. října 2015.
Starostka navrhla odhlasovat bezplatný pronájem k tomuto účelu i do budoucna.
Před hlasováním o usnesení dala starostka možnost všem zastupitelům a přítomným sdělit
své stanovisko k projednávanému bodu. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Sazovice schvaluje bezplatný pronájem společenského sálu na
každoroční pořádání jarního a podzimního Sazovického bazárku dětského, dámského,
pánského oblečení, obuvi, kočárků a hraček.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 10/134/2015
15. Různé
A. Vydávání kompostérů
B. Žádost o povolení vykácení topolů zaslána: Lesy ČR a MM Zlína, odbor životního
prostředí a zemědělství. Poškozený dub na Zahrázovém.
C. Dokončen projekt „Sazovice-příjezd a přístup ke škole“ – kontrola ZK
D. Seniorpark – informace od p. Plesníka
E. PROXIMA – zápis obce do publikace Česká republika – města a obce
F. Proběhlo dofinancování zásahového hasičského vozidla, spoluúčast hasičů je ve výši
96 947 Kč
G. Pročištění kanalizace v č. 119
H. Informace ke krizovému řízení – úkoly, doporučení – bylo v materiálech a starostka
zastupitele s úkoly podrobně seznámila
I. Mikulášská nadílka – akce nebude obnovena
J. Beseda pro seniory – 23.10.2015
K. Zábradlí u školy

Byla předložena cenová nabídka firmy Bartek vrata s.r.o., Mariánské náměstí 80, 686
01 Uherské Hradiště a firmy kovovýroba Janál. Zastupitelé posoudili nabídky a vybrali
firmu Bartek vrata s.r.o.
Před hlasováním o usnesení dala starostka možnost všem zastupitelům a přítomným
sdělit své stanovisko k projednávanému bodu. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Sazovice schvaluje cenovou nabídku firmy Bartek vrata s.r.o.,
Mariánské náměstí 80, 686 01 Uherské Hradiště na zhotovení zábradlí u ZŠ v Sazovicích.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 10/135/201
L. Projekt malé veřejné (sousedské) knihovny – Přečti, vrať nebo přines jinou. Jedná se
o volné půjčování knih nezávisle na veřejné knihovně, knihy vyřazené nebo doma
nepotřebné. Žádost o umístění knihovničky v prostorách OÚ nebo venku před OÚ.
Před hlasováním o usnesení dala starostka možnost všem zastupitelům a přítomným
sdělit své stanovisko k projednávanému bodu. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Sazovice schvaluje pořízení a umístění sousedské knihovničky dle
výběru vhodného místa.
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 10/136/2015
M. Informace o stavu finančních prostředků na účtech obce
N. Staré hanácké právo - příprava
16. Diskuse
 Připomínka – umístit příčné prahy na vozovku od Buňova-prověří Miklík V.
 U školy stojí auta opět na vozovce

Příští jednání zastupitelstva bude v úterý 27. října 2015 v 17 hodin.

Edita Hrbáčková
starostka obce

Václav Miklík
ověřovatel

Jana Potočná
místostarostka obce

Antonín Hrbáček
ověřovatel

