Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Sazovice konaného dne 22.3.2016
v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sazovicích
___________________________________________________________________________
Přítomno: 7členů zastupitelstva
Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Jana Potočná.
Ověřovatelé zápisu:pan Václav Miklík, pan David Dovrtěl
Jednání zastupitelstva řídila starostka obce paní Edita Hrbáčková.
Program jednání:
1. Přednesení a schválení programu jednání zastupitelstva a ověřovatelů zápisu
2. Ocenění čestného dárce krve
3. Smlouva 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.
4. „Sazovice, Kundera, kabel NN – připoložení kabelu veřejného osvětlení ke kabelu NN
v majetku E.ON“ – cenová nabídka
5. Dodatek č.1 k Pachtovní smlouvě 01/2015
6. Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2018
7. Smlouva o zřízení věcného břemene na parcelu v majetku obce – p. č. 477/1 v k. ú.
Sazovice, pro stavbu „Sazovice, Spolek pro výstavbu kostela, přeložka NN“
8. Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace
9. Účetní závěrka naší příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sazovice, okres Zlín
10. Výběr firmy na autorský dozor stavby „Sazovice – odkanalizování“
11. Žádosti občanů a firem
12. Různé
13. Diskuse
14. 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
tomhlasovat.
Zastupitelstvo obceSazovice schvaluje program jednánízastupitelstvadne 22. března2016
a ověřovatele zápisu.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)Us.č.03/36/2016

2.Ocenění čestného dárce krve
V úvodu jednání paní starostka přivítala pana Bohumila Botka, který je čestným dárcem krve.
Tranfuzní oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně nám s potěšením sdělilo, že má za sebou
40 bezplatných odběrů krve a tím získal zlatou plaketu doktora Janského. Starostka
mupoděkovala za příkladný čin, kterým pomáházachraňovat životy druhých. Předala mu jako
poděkování malý dárek. Přejeme hlavně zdraví.

3.Smlouva 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.
Před hlasováním dala starostka možnost všem zastupitelům a přítomným sdělit své stanovisko
k projednávanému bodu.Zazněl dotaz, zda je smlouva úplatná.
Starostka odpověděla, že ano, jednorázová úplata bude ve výši 3 000 Kč.
Zastupitelstvo obce Sazovice schvaluje 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.
(pro 7 proti 0, zdržel se 0) Us. č.03/37/2016

4.„Sazovice, Kundera, kabel NN – připoložení kabelu veřejného osvětlení ke kabelu NN
v majetku E.ON“ – cenová nabídka
Firma MOEL s.r.o. Šumice 511, 687 31 Šumice 25, předložila cenovou nabídka ve výši 27 719 Kč
na připoložení kabelu VO ke kabelu NN
Před hlasováním byla dána možnost všem zastupitelům a přítomným sdělit své stanovisko
k projednávanému bodu.
Zastupitel A. Hrbáček : Je dobré, že se bude realizovat přípoložení kabelu VO při pokládání
kabelu na NN, nebude se muset v budoucnu znovu kopat rýha pro vedení VO.
Zastupitelstvo obce Sazovice schvaluje 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“
(pro 7, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 03/38/2016
5.Dodatek č.1 k Pachtovní smlouvě 01/2015
V Pachtovní smlouvě 01/2015 na pronájem obecních pozemků určených k zatravnění chybí
jeden pozemek pod částí poldru p. č. 900 a naopak jeden pozemek na hranici s k.ú. Lhotka u

Zlína do seznamu pozemků nepatří. Jedná se o p.č. 780. Proto Dodatkem č.1 k Pachtovní
smlouvě se provede úprava smlouvy v odstavci II. a odstavci IV. Ostatní ujednání smlouvy se
nemění
Před hlasováním byla dána možnost všem zastupitelům a přítomným sdělit své stanovisko
k projednávanému bodu.
Dotaz : Jak se změní cena za pronájem?
Odpověď : změní se celková výměra z 162 672 m2 na 163 278 m2 a tím i cena za pronájem
z 30 908,- Kč na 31 018,- Kč.
Zastupitelstvo obce Sazovice schvaluje Dodatek č.1 k Pachtovní smlouvě 01/2015 a pověřuje
starostku obce podpisem tohoto Dodatku.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 03/39/2016

6. Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2018
S výhledem byli zastupitelé předem seznámeni.
Před hlasováním byla dána možnost všem zastupitelům a přítomným sdělit své stanovisko
k projednávanému bodu.
Zastupitelé výhled investičních akcí doplnili o opravu střechy ZŠ.
Zastupitelstvo obce Sazovice schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2016 – 2018.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 03/40/2016

7. Smlouva o zřízení věcného břemene na parcelu v majetku obce – p. č. 477/1 v k. ú.
Sazovice, pro stavbu „Sazovice, Spolek pro výstavbu kostela, přeložka NN“
Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena zastupitelstvem obce 25.11.2014, úplatná na částku
1.000 Kč.
Před hlasováním byla dána možnost všem zastupitelům a přítomným sdělit své stanovisko
k projednávanému bodu.
Zastupitelstvo obce Sazovice schvaluje 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.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 03/41/2016

8. Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace
Paní ředitelka naší ZŠ a MŠ sděluje výsledek hospodaření školy za rok 2015. Byla předložena
účetní dokumentace - rozvaha. Výkaz zisku a ztráty. Podle výsledku hospodaření organizace za
rok 2015 činil výsledek zisk 12 627,43 Kč. Paní ředitelka žádá zastupitelstvo o souhlas k
převedení této částky do rezervního fondu školy.
Před hlasováním byla dána možnost všem zastupitelům a přítomným sdělit své stanovisko
k projednávanému bodu. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje 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.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 03/42/2016
9Účetní závěrka naší příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sazovice, okres Zlín

Ke schválení byla předložena účetní závěrka ZŠ a MŠ Sazovice za rok 2015.
Před hlasováním byla dána možnost všem zastupitelům a přítomným sdělit své stanovisko
k projednávanému bodu. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Sazovice, okres Zlín, příspěvková
organizace za rok 2015 – bez výhrad.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 03/43/2016

10. Výběr firmy na autorský dozor stavby „Sazovice – odkanalizování“
V pondělí 21.3.2016 v 16.00 hodin zastupitelé,jako členové výběrové komise otevřeli obálky
s nabídkami a byl proveden zápis, Nabídky podaly 3 firmy :
AQUA PROCON, s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno
cena bez DPH 320 000 Kč, cena s DPH 387 200 Kč
VODING Hranice, spol. s r.o., Zborovská 583, 753 01 Hranice
cena bez DPH 295 000 Kč, cena s DPH 356 950 Kč
CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167,760 01 Zlín

cena bez DPH 200 000 Kč, cena s DPH 242 000 Kč
Nejvýhodnější nabídka, dle kritéria pro hodnocení (nejnižší nabídka) je od firmy
CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Zastupitelstvo obce Sazovice schvaluje 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.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 03/44/2016
11. Žádosti občanů a firem
1. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby výrobní haly na p. č. 299/2 v k. ú.
Sazovice
Ing. Tomáš DUDR, jednatel společnosti Dudr Tools s.r.o. seznámil zastupitele se
záměrem výstavby výrobní haly a zázemí pro administrativu a zaměstnance. Výstavbu
chce realizovat na p. č. 299/2 v k. ú. Sazovice. Informoval přítomné, že v současné době
jsou v pronájmu v areálu bývalého Svitu ve Zlíně. Na zakoupeném pozemku plánují
vybudovat halu s kapacitou až pro 90 zaměstnanců.
Byl dán prostor všem přítomným ke vznesení dotazů.
Dotaz – jaká bude zastavěná plocha?
Odpověď -zastavěná plocha 1800 m2, výška budovy asi 6,5 m.
Dotaz – jak ovlivní zatížení dopravy v obci?
Odpověď -své výrobky rozváží zákazníků sami 4 tranzity a 1x týdně PPL. Dovoz
nakoupené oceli pro výrobu pilových pásů a kotoučů se uskutečňuje 1x měsíčně. Způsob
dopravy zaměstnanců může ovlivnit provoz v obci, plánují přijetí nových zaměstnanců
dle zájmu z obce a blízkého okolí.
Dotaz – jaká bude konstrukce haly?
Odpověď - návrh nosné konstrukce je z betonu, případně z oceli.
Dotaz – mají při výrobě tukový odpad?
Odpověď - tukové odpady nemají, ale součástí ČOV bude tukový lapač.
Zahájení stavby plánují v letošním roce. Obec Sazovice obdrží žádost a úz. rozhodnutí.
2.

Žádost MŠ a ZŠ Sazovice o finanční příspěvek na přírodovědnou soutěž
Před hlasováním byla dána možnost všem zastupitelům a přítomným sdělit své
stanovisko k projednávanému bodu.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje proplacení dokladu ve výši 3 000 Kč, za vystoupení
sokolníků při přírodovědné soutěži dne 13. května 2016 v Sazovicích.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0) Us. č. 03/45/2016

3. Oznámení o podání žádosti o dotaci z výzvy MŠMT OP VVV
Šablony v tematické oblasti pro MŠ (Prevence logopedických vad a problémů
komunikačních schopností dětí v MŠ) a pro ZŠ (Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ,
Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro

žáky ZŠ). V případě úspěšnosti přidělení finanční dotace, bude dotace proplácena
prostřednictvím obce.
Byla dána možnost všem zastupitelům a přítomným sdělit své stanovisko
k projednávanému bodu.

4.

Informace o zápisu dětí do MŠ – Kritéria pro přijetí dítěte
Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ měli zastupitelé v materiálech k dnešnímu jednání.
Byla dána možnost všem zastupitelům a přítomným sdělit své stanovisko
k projednávanému bodu.

5.

Oznámení o přerušení provozu mateřské škol v době hlavních prázdnin
Starostka přečetla oznámení - prázdniny v MŠ budou od 18. července 2016 do 31. srpna
2016. Školní rok bude zahájen v MŠ i ZŠ ve čtvrtek 1. září 2016.
Byla dána možnost všem zastupitelům a přítomným sdělit své stanovisko
k projednávanému bodu

6.

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Sazovice

7.

Nabídka na umístění nádob na použitý kuchyňský olej z domácnosti

8.

Žádost pana Jaroslava Velíska o finanční příspěvek na revitalizaci obecní polní cesty, p.č.
807 v k.ú. Sazovice
Byla dána možnost všem zastupitelům a přítomným sdělit své stanovisko
k projednávanému bodu.
Dotaz – jaká je potřeba revitalizace této cesty, bude využívána?
Odpověď – je to přístupová cesta k některým soukromým pozemkům, majitelé jezdí přes
další soukromý pozemek, což je nežádoucí.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje 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.
(pro 6, proti 0, zdržel se 1) Us. č.03/46/2016

12.Různé
1. Paní Jana Katrňáková – doplnit panely na cestě za humny , nebo část škvárového
povrchu zpevnit
2. Vymalování části společenského sálu (zelená barva na bílou)
3. Starý hanácký právo – vystřihovánka ? – kroj (Iva Velísková)
4. 19. března 2016 proběhla akce 1. košt slivovice a štrůdlů – zhodnocení
5. Noviny – příspěvky
6. 6. března 2016 proběhl karneval pro děti – zhodnocení
7. Výstava modelářů (výstava panenek?) Schválení příspěvku na pokrytí finančních nákladů
výstavy ve výši 5 000 Kč.

Od 13. května do 15. května 2016 proběhne 5. ročník výstavy sběratelů a modelářů.
Návrh- finační příspěvek na pokrytí nákladů spojených s výstavou 5 000 Kč.
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje uspořádání 5. ročníku výstavy sběratelů
a modelářů a finanční příspěvek na tuto akci, kterou pořádá obec Sazovice ve výši
5 000 Kč .(pro 7, proti 0, zdržel se 0) Us. č.03/47/2016
8. Nabídka zpracování velkoplošného tisku mapy čísel popisných – cenová nabídka
9. Odpověď VAKU Zlín, a.s. – stav vodovodního řadu v obci
10. Nabídka pytlů na písek – zdarma – firma CORK JANOSA s.r.o. (Na Chmelníku
v Malenovicích)
11. Opravy na veřejném dětském hřišti – zadáno stoláři, panu Tomáši Gazdošovi
12. Informace o opatrovnictví nesvéprávného pana V. Látala, který má trvalý pobyt na Obci
Sazovice, č.p. 180.
Rozhodnutím soudu byla opatrovníkem panu Látalovi ustanovena Obec Sazovice. Pro
některé úkony s tímto spojené musí být schválena osoba, která tyto úkony bude
provádět a hlavně podepisovat za pana Látala potřebné dokumenty. Nutno tedy
usnesením schválit konkrétní jméno opatrovníka – starosta obce.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo Obce Sazovice schvaluje opatrovníkem nesvéprávného pana Vratislava
Látala, nar. 28. 4. 1948, Sazovice 180, starostku obce, paní Editu Hrbáčkovou.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0) Us. č.03/48/2016
13. Informace o příjmech za pronájem společenského sálu – srovnání 1. čtvrtletí 2015
a 2016.
14. Stav financí na účtech

13.Diskuse, závěr

Příští jednání zastupitelstva bude v úterý 19. dubna 2016 v 17 hodin.

Edita Hrbáčková
Jana Potočná
starostka obce
místostarostka obce

Václav MiklíkDavid Dovrtěl
místostarosta,ověřovatelověřovatel

