Výsledky projednání Zastupitelstva obce Sazovice na 10. zasedání
konaném dne 29. září 2015

v 17 hodin na Obecním úřadě v Sazovicích

______________________________________________________________
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje:
Usnesení č. 117/2015:
program jednání zastupitelstva dne 29. 9. 2015 a ověřovatele zápisu.
Usnesení č. 118/2015:
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.
Usnesení č. 119/2015:
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.
Usnesení č. 120/2015:
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.
Usnesení č. 121/2015:
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.
Usnesení č. 122/2015:
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.
Usnesení č. 123/2015:
3. úpravu rozpočtu Obce Sazovice na rok 2015 ve výši 552 000 Kč.
Usnesení č. 124/2015:
uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Společné řešení biologicky rozložitelného
odpadu obcí Hostišová, Mysločovice a Sazovice“ a pověřuje starostku obce podpisem této
smlouvy.
Usnesení č. 125/2015:
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“.
Usnesení č. 126/2015:
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)

Usnesení č. 127/2015:
delegování starostky obce paní Edity Hrbáčkové jako zástupce Obce Sazovice na Valné hromadě
společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Usnesení č. 128/2015:
cenovou nabídku firmy Michal Slavický Vodo-topo, Racková 252, 760 01 Zlín na výměnu ventilů
otopných těles v budovách v majetku Obce Sazovice.
Usnesení č. 129/2015:
cenovou nabídku firmy Montim Kutra, s.r.o. Mysločovice 110, 763 01 Mysločovice, na nutné
opravy na školním dvoře a zahradě.
Usnesení č. 130/2015:
pověřuje starostku obce zajištěním poptávky na výběr firmy k realizaci výběrového řízení na
dodavatele prací pro investiční akci „Sazovice – odkanalizování“.
Usnesení č. 131/2015:
cenovou nabídku firmy CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín na
zpracování projektové dokumentace stavby „Sazovice-odkanalizování“ v rozsahu pro
provádění stavby a pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o dílo.
Usnesení č. 132/2015:
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.
Usnesení č. 133/2015:
stavební úpravy a přístavbu stávajícího RD č.p. 134 v k.ú. Sazovice.
Usnesení č. 134/2015:
bezplatný pronájem společenského sálu na každoroční pořádání jarního a podzimního
Sazovického bazárku dětského, dámského, pánského oblečení, obuvi, kočárků a hraček.

Usnesení č. 135/2015:
cenovou nabídku firmy Bartek vrata s.r.o., Mariánské náměstí 80, 686 01 Uherské Hradiště na
zhotovení zábradlí u ZŠ v Sazovicích.
Usnesení č. 136/2015:
pořízení a umístění sousedské knihovničky dle výběru vhodného místa.
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