Výsledky projednání Zastupitelstva obce Sazovice na 3. zasedání
konaném dne 22. března 2016
v 17 hodin na Obecním úřadě v Sazovicích

______________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Sazovice schvaluje:
Usnesení č. 36/2016:
program jednání zastupitelstva dne 22. března 2016 a ověřovatele zápisu.
Usnesení č. 37/2016:
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Obcí Sazovice a Českou
telekomunikační infrastrukturou a.s., týkající se umístění podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě a nového rozvaděče typu S600 na parcelách v majetku Obce Sazovice
č. 500/2 a 576/2 – ostatní plocha v k.ú. Sazovice a pověřuje starostku obce podpisem této
smlouvy.
Usnesení č.382016:
cenovou nabídku firmy MOEL s.r.o. ve výši 27 719 Kč na připoložení kabelu veřejného osvětlení
ke kabelu NN v majetku E.ON, v rámci stavby “Sazovice, Kundera, kabel NN“
Usnesení č. 39/2016:
Dodatek č.1 k Pachtovní smlouvě 01/2015 a pověřuje starostku obce podpisem tohoto
Dodatku.
Usnesení č. 40/2016:
Rozpočtový výhled na roky 2016 – 2018.
Usnesení č. 41/2016:
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na parcelu v majetku obce - p. č. 477/1 v k.ú.
Sazovice, mezi Obcí Sazovice a E.ON Distribuce a.s., související s realizací stavby „Sazovice,
Spolek pro výstavbu kostela, přeložka NN“ a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 42/2016:
výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace, který činil zisk ve
výši 12 627,43 Kč a souhlasí s převedením této částky do rezervního fondu školy.
Usnesení č. 43/2016:
účetní závěrku ZŠ a MŠ Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace za rok 2015 – bez výhrad.
Usnesení č. 44/2016:
výběr firmy CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín na autorský dozor stavby
„Sazovice – odkanalizování“ , její cenovou nabídku ve výši 242 000 Kč s DPH a pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení č. 45/2016:
proplacení dokladu ve výši 3 000 Kč, za vystoupení sokolníků při přírodovědné soutěži dne 13. května
2016 v Sazovicích.

Usnesení č. 46/2016:
finanční spoluúčast ve výši 8 000 Kč na vyčištění a zprůjezdnění polní cesty na parcele v majetku
obce Sazovice – p.č. 807 v k. ú.
Usnesení č. 47/2016:
uspořádání 5. ročníku výstavy sběratelů a modelářů a finanční příspěvek na tuto akci, kterou
pořádá obec Sazovice ve výši 5 000 Kč .
Usnesení č. 482016 :
opatrovníkem nesvéprávného pana Vratislava Látala, nar. 28. 4. 1948, Sazovice 180, starostku
obce, paní Editu Hrbáčkovou.
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