Výsledky projednání Zastupitelstva obce Sazovice na 13. zasedání
konaném dne 15. prosince 2015
v 17 hodin na Obecním úřadě v Sazovicích

______________________________________________________________
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje:
Usnesení č. 187/2015:
program jednání zastupitelstva dne 15. 12. 2015 a ověřovatele zápisu.
Usnesení č. 188/2015:
rozpočet Obce Sazovice na rok 2016 – příjmové částky ve výši 7 854 100 Kč, výdajové částky ve
výši 9 889 100 Kč, financování 2 035 000 Kč.
Usnesení č. 189/2015:
v případě, že dojde k novelizaci vyhlášky číslo 323 / 2002 Sb. o rozpočtové skladbě, tak ve
schváleném rozpočtu na rok 2016 položky 1351 a 1355 budou přepsány na platné položky 1382
a 1683.
Usnesení č. 190/2015:
že výdaje spojené s činností SDH Sazovice, DFS Konopka, včelařský kroužek , mateřské centrum a
seniorklub budou hrazeny přímo z rozpočtu obce na základě předložených prvotních dokladů paragonů.
Usnesení č. 191/2015:
6. úpravu rozpočtu Obce Sazovice na rok 2015 ve výši 170 000 Kč – viz příloha č.1 zápisu.
Usnesení č. 192/2015:
cenovou nabídku pana Petra Dobranského na odborné ošetření tří kusů stromů na výletišti ve
výši 16 000 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 193/2015:
cenovou nabídku pana Miroslava Smolky, Chrášťany 24 na pokácení 7 kusů topolů na pravém
břehu potoka Racková (v lokalitě od č.p. 116 po konec katastru směrem na Tečovice), ve výši
24 000 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 194/2015:
cenovou nabídku firmy Geozet s.r.o. na geodetické zaměření komunikace III/43829 ve výši
28 000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 195/2015:
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na parcely v majetku obce –
p.č.487/1, 487/2, 484/2 v k. ú. Sazovice, mezi Obcí Sazovice a E.ON Distribuce a.s., související
s realizací akce „Sazovice, Kundera, kabel NN“ a pověřuje starostku obce podpisem této
smlouvy.
Usnesení č. 196/2015:
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě –
uložení zemního kabelu veřejného osvětlení v rámci stavby „Sazovice, stavba VO“, na parcelách
číslo 569/4, 569/5, 569/6, jejichž vlastníkem jsou Lesy České republiky, s.p. a pověřuje starostku
obce podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 197/2015:
souhlas s umístěním stavby „Veřejné osvětlení u místní komunikace Sazovice – Tečovice“ na
parcele číslo 292/15 v k.ú. Sazovice, která je v majetku Obce Sazovice.
Usnesení č. 198/2015:
cenovou nabídku Ing. Pavla Onderky na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení
pro stavbu „Průtah komunikace v obci Sazovice“ ve výši 39 930 Kč s DPH.
Usnesení č. 199/2015:
poskytnutí finančního příspěvku na činnost ve výši 1 000 Kč Centru pro zdravotně postižení
Zlínského kraje o.p.s., na základě darovací smlouvy.
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