Č.j.: 326/2016/Poř
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 12.4.2016
Přítomno:

12 zastupitelů

Omluveni:

Richard Puška, DiS.

Hosté:

Ing. Michal Stibůrek – finanční výbor obce
Ing. Libor Rajdl – finanční výbor obce

Občanů:

11 občanů

Program:
1. Projednání výsledku výběrového řízení na akci Oprava komunikace v ulici Ke Kříži
2. Projednání žádostí zájmových a sportovních sdružení o finanční podporu pro rok
2016
3. Diskuze

Starosta opravuje chybný údaj o neomluvené účastni pana Jana Krůty ml. na minulém
zasedání zastupitelstva obce. Elektronická omluvenka pana Krůty ml. skončila v nevyžádané
poště. Starosta se panu Krůtovi ml. za nedopatření omluvil.
Hlasování o odsouhlasení upraveného znění programu
12 Pro 0 proti 0 se zdrželo
Zapisovatel/ka:

Monika Chábová (12 pro, 0 proti, 0 se zdrželi)

Ověřovatelé:

Ing. Pavel Mikoláš, Tomáš Jeníček (10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)

Návrhová komise:

Mgr. Radim Navrátil, Ing. Marta Prachařová (10 pro, 0 proti 2 se
zdrželi)

BOD 1)
Starosta seznamuje s výsledkem výběrového řízení na akci Oprava komunikace v ulici
Ke Kříži. Nejnižší nabídku podala firma BES s.r.o. z Benešova. K otevírání obálek a
hodnocení nabídek byli zastupitelé pozváni písemně s předstihem. Smlouva o dílo byla
součástí zadávací dokumentace a k dispozici zastupitelům i veřejnosti byla na internetových
stránkách obce. Starosta seznamuje s nabídkou Ing. Arch. Hofmana na zajištění technického
dozoru investora. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá
tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 2)
Místostarostka informuje o podaných žádostech místních zájmových a sportovních sdružení o
finanční podporu na rok 2016. SK Posázavan žádá o úhradu nákladů za elektrickou energii a
plyn bez uvedení konkrétní částky. Místostarostka proto navrhuje stejnou částku jako
v loňském roce, tj. 15 tis.Kč. Vzhledem k výši požadovaných prostředků nutno přijmout
rozpočtové opatření, s jehož obsahem seznamuje místostarostka. P. Vondrák se dotazuje,
zda se obec zúčastní srazu obcí Poříčí. Starosta sděluje, že pozvánku předal ihned po jejím
přijetí panu Vondrákovi k řešení. Do dnešního dne se žádní zájemci (sdružení ani osoby) se
zájmem o účast na srazu obcí nepřihlásili. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu
usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
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BOD 3)
Starosta informuje o pokutě 30 tis.Kč, kterou obec dostala v souvislosti s enormním
množstvím žádostí o poskytování informací, které podává jeden z občanů obce. Tato jeho
činnost nadměrně zatěžuje obecní úřad, který není schopen tyto žádosti vyřizovat v zákonem
stanovených termínem, aniž by to bylo na úkor ostatních povinností a úkolů. Dotyčný se pak
proto obrací na soudy.
Ing. Stibůrek (finanční výbor obce) navrhuje po posouzení množství žádostí podávaných
touto osobou zaměstnat člověka, který bude řešit pouze žádosti tohoto jediného člověka.
V předchozích letech odhadla rada obce a finanční výbor obce náklady na vyřizování
podmětů, žádostí a stížností jmenovaného (mzda starosty, úředníků, právní zastoupení atd.)
na cca 250 tis.Kč ročně, což je pro obec nepřijatelné. Starosta prověří se mzdovou účetní
možnosti zaměstnání takového člověka a finanční náklady.
Starosta informuje, že obec získala dotaci na akci Půdní vestavba tříd v ZŠ Poříčí nad
Sázavou ve výši cca 3 mil.Kč. Protože zatím nedošlo k vyhodnocení dalších dotačních
programů, obec s dalšími kroky vyčká a následně posoudí, jaký postup bude nejvhodnější
(výběrové řízení atd.).
Starosta děkuje za účast na zastupitelstvu.
Starosta končí v 19.15 hod. zasedání zastupitelstva.

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Ing. Pavel Mikoláš v.r.
ověřovatel

Tomáš Jeníček v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 13.4.2016
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Č.j.: 327/2016/Poř
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 12.4.2016
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou
zakázku Oprava komunikace v ulici Ke Kříži v obci Poříčí nad Sázavou.
b. Schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a BES s.r.o., Sukova 625, Benešov na
akci Oprava komunikace v ulici Ke Kříži v obci Poříčí nad Sázavou v celkové
ceně 1.499.250,96 Kč včetně DPH.
c. Schvaluje nabídku Ing. Arch. Miroslava Hofmana na zajištění technického
dozoru investora v ceně 33 880 Kč včetně DPH.
d. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
2. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje dary místním sdružením takto:
 SK Posázavan
15 tis.Kč
 SDH Poříčí nad Sázavou
15 tis.Kč
 Sporttenis Poříčí n.S.
15 tis.Kč
 Automotoklub Poříčí n.S.
15 tis.Kč
 Jezdecký klub Poříčáci
15 tis.Kč
 Sdr. zdravotně postižených
15 tis.Kč
 FIT Klub
15 tis.Kč
 OS BTP Team
5 tis.Kč
 Duhová kulička
5 tis.Kč
b. Pověřuje radu obce přípravou a schválením darovacích smluv.
c. Pověřuje starostu podpisem darovacích smluv.
Hlasování
10 Pro 1 Proti 1 Se zdrželo
3. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Hlasování
12 Pro 0 Pro 0 se zdrželo

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Ing. Pavel Mikoláš v.r.
ověřovatel

Tomáš Jeníček v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 13.4.2016
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