Výsledky projednání Zastupitelstva obce Sazovice na 11. zasedání
konaném dne 27. října 2015
v 17 hodin na Obecním úřadě v Sazovicích

______________________________________________________________
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje:
Usnesení č. 137/2015:
program jednání zastupitelstva dne 27. 10. 2015 a ověřovatele zápisu.
Usnesení č. 138/2015:
uzavření Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi obcemi Machová a
Sazovice v rámci přípravy a realizace projektu: „ Cyklistická stezka Machová – Sazovice“ a
pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
Usnesení č.139/2015:
schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 498/2 ovýměře 11 m2 – druh pozemku
trvalý travní porosta p. č. 413/22 o výměře 203 m2 - druh pozemku ostatní plocha, zapsaných
v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, na LV
č. 10001, pro obec a katastrální území Sazovice
Usnesení č. 140/2015:
prodej 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, manželům Jiřímu a Daně
Řiháčkovým, Sazovice č.p.189, 763 01 Mysločovice, za cenu 30 Kč za 1 m2 s tím, že náklady
spojené s prodejem (vyhotovení Kupní smlouvy, geometrické zaměření, vklad na katastr) hradí
kupující a pověřuje starostku obce podpisem Kupní smlouvy.
Usnesení č. 141/2015:
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo : D/1968/2015/KH mezi Obcí Sazovice a Zlínským krajem.
Usnesení č. 142/2015:
4. úpravu rozpočtu Obce Sazovice na rok 2015 ve výši 525 000 Kč – viz příloha zápisu z jednání
zastupitelstva.
Usnesení č. 143/2015:
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Obce Sazovice číslo
01/2015 mezi Obcí Sazovice a Spolkem pro výstavbu kostela svatého Václava v Sazovicích a
pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 144/2015:
cenovou nabídku doc. Ing. Františka Hrušky, Ph.D. na vypracování průkazu energetické
náročnosti budov v majetku obce ve výši 21 000 Kč.
Usnesení č. 145/2015:
že od 1. 11. 2015 budou v obci Sazovice pracovat dva neuvolnění místostarostové.
Usnesení č. 146/2015:
pana Václava Miklíka do funkce místostarosty.
Usnesení č. 147/2015:
odměnu za funkci nově zvoleného místostarosty ve výši 0 Kč. Bude mu příslušet pouze měsíční
odměna za výkon funkce předsedy výboru ve výši 1 200 Kč.

Usnesení č. 148/2015:
výběr firmy MCI Servis s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín pro kompletní zpracování a
administraci výběrových řízení na technický dozor investora a BOZP a dále na zhotovitele stavby
na veřejnou zakázku „Sazovice - odkanalizování“, její nabídnutou cenu 88 330 Kč s DPH a
pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o dílo.
Usnesení č. 149/2015:
Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě 01/2015, ze dne 19. 8. 2015.
Usnesení č. 150/2015:
Příkazní smlouvu 02/2015, mezi Obcí Sazovice a Ing. Calábkem na provedení úkonů a opatření
spojených s dotačním poradenstvím při přípravě projektu Sazovice - odkanalizování a pověřuje
starostku obce podpisem této smlouvy .
Usnesení č. 151/2015:
uzavření Mandátní smlouvy mezi Obcí Sazovice a panem Dušanem Dosoudilem, Mysločovice
14, 763 01 Mysločovice na zajištění inženýrské činnosti spojené s prováděním stavební zakázky
„Sazovice – odkanalizování“ a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 152/2015:
uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Sazovice a firmou Centroprojekt GROUP a.s., Štefánikova
167, 760 01 Zlín na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci Sazovice
–odkanalizování a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 153/2015:
cenovou nabídku firmy AGROS Moravia spol. s.r.o. Kudlov 118, 760 01 Zlín ve výši 33 231,44 Kč
s DPH na sadovnické úpravy kolem budovy ZŠ Sazovice.
Usnesení č. 154/2015:
realizaci stavby „Polní cesty v k.ú. Tečovice“.
Usnesení č. 155/2015:
cenovou nabídku soudního znalce Ing. Jaroslava Kolaříka Ph.D. ve výši 7 865 Kč za znalecký
posudek stromů na výletišti v Sazovicích.
Usnesení č. 156/2015:
cenovou nabídku za znalecký posudek dvou mostů v obci Sazovice ve výši 10 000 Kč.
Usnesení č. 157/2015:
finanční podíl Obce Sazovice na pořádání „Starýhohanáckýho práva“ v roce 2016 ve výši
110 000 Kč.
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