Č.j.: 565/2015
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 29.7.2015
Přítomno:

8 zastupitelů

Omluveni:

MUDr. Roman Mrva
Tomáš Jeníček
Jan Krůta st.
Jan Krůta ml.
František Pohůnek
Ing. Pavel Mikoláš
František Vondrák

Hosté:

0

Občanů:

8 občanů

Program:
1. Zpráva o činnosti rady obce
2. Projednání dotace MŠMT ČR na akci Stavební úpravy mateřské školy – 2. etapa –
smlouvy o dílo se zhotovitelem
3. Projednání návrhu na bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje
(chodníky a přechody pro chodce – náves a Benešovská ulice)
4. Projednání žádosti Okresního soudu v Benešově na zvolení přísedící soudu – Mgr.
Hana Vyčítalová
5. Projednání provozu tělocvičny ZŠ ve školním roce 2015 / 2016
6. Diskuze
Hlasování o odsouhlasení programu
8 Pro 0 proti 0 se zdrželo
Zapisovatel/ka:

Monika Chábová (8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi)

Ověřovatelé:

Jiří Krema, Bc.Martina Vojtíšková (8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi)

Návrhová komise:

Mgr. Radim Navrátil, Ing. Marta Prachařová (8 pro, 0 proti 0 se
zdrželi)

BOD 1)
Místostarostka seznamuje se zprávou o činnosti rady obce. Návrhová komise nechává
hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 2)
Starosta seznamuje s rozhodnutím o poskytnutí dotace a registrací akce. Smlouvu o dílo mají
zastupitelé k dispozici již od předchozího zasedání. Vzhledem k tomu, že původní smlouva o
dílo se zhotovitelem předpokládala realizaci v termínu červenec – srpen, ale uvedené
dokumenty vydalo MŠMT až v průběhu července, je navrhováno schválení a uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se termín realizace prodlouží od 1.8. do konce září
2015. Starosta dále informuje, že obec Mrač přislíbila uhradit spoluúčast dotace ve výši
necelých cca 300 tis.Kč. 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 zaměření stavby chodníků a přechodů pro chodce na návsi a u MŠ. Dle
smlouvy o výpůjčce z r. 2014 musí být provedeno majetkoprávní vypořádání s vlastníkem,
kterým je Středočeský kraj. Pozemky pod stavbami budou bezúplatně převedeny obci.
Zároveň bude zažádáno o převod pozemku pod chodníkem v Benešovské ulici od přechodu
pro chodce u MŠ ke křižovatce s ulicí Sportovní. Návrhová komise nechává hlasovat o
návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 4)
Starosta seznamuje s žádostí Okresního soudu v Benešově o jmenování paní Mgr. Hany
Vyčítalové přísedící soudu. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 5)
Mgr. Navrátil navrhuje zachování provozu tělocvičny ZŠ pro zájmová a sportovní sdružení
v rozsahu školního roku 2014/2015 i pro rok 2015/2016. Návrhová komise nechává hlasovat
o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 6)
Starosta informuje o průběhu investičních akcí v obci – oprava komunikace v ulici Protivínské,
prodloužení vodovodu v ulicích Na Hrázi a K Zádušnímu a vystrojení ATS U Vrby. Všechny
akce probíhají podle harmonogramu.
Přítomná veřejnost si stěžuje na stav budovy sokolovny – neposekané a neuklizené okolí,
opadávající omítka, žádná činnost. Starosta vysvětluje, že majitelem budovy je místní
tělocvičná jednota se starostou jednoty panem Petrem Lacinou. Na uvedený stav, který je
předmětem stížností veřejnosti opakovaně, obec upozornila i Českou obec sokolskou. Obec
v minulosti o koupi / darování budovy opakovaně žádala, ale Sokol o převod neprojevil zájem.
Stejně tak trvají stížnosti místních obyvatel na prodejnu Jednota. Obec podněty předává
vedení podniku.
Starosta děkuje za účast na zastupitelstvu.
Starosta končí v 18:55 hod. zasedání zastupitelstva.

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Jiří Krema v.r.
ověřovatel

Bc. Martina Vojtíšková v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 29.7.2015
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Č.j.: 566/2015
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29.7.2015
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze dne 29.7.2015.
Hlasování
8 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
2. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a firmou STAVOS BENEŠOV s.r.o., se
sídlem Přestavlky 77, 257 23 Přestavlky, zastoupenou jednateli společnosti
Martinem Jaszem a Pavlem Matouškem na akci „Stavební úpravy mateřské
školy Poříčí nad Sázavou – 2. etapa“, v ceně 1,725.298,03 Kč včetně DPH.
b. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dle bodu a), kterým se stanovuje
zahájení díla na 1.8.2015 a dokončení díla do 30.9.2015.
c. Pověřuje radu obce zajištěním a objednáním technického dozoru investora,
autorského dozoru a nákupem vnitřního vybavení.
d. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
8 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
3. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků oddělených z p.č. 3005 a 3004/1
v k.ú. Poříčí nad Sázavou ve vlastnictví Středočeského kraje, a to pod
stavbou chodníků a přechodů pro chodce v Benešovské ulici na návsi a u
mateřské školy po křižovatku ulic Benešovská a Sportovní.
Hlasování
8 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
4. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Volí Mgr. Hanu Vyčítalovou, nar. 9.11.1978, bytem Poříčí nad Sázavou
č.p.262, přísedící Okresního soudu v Benešově.
Hlasování
8 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
5. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Souhlasí s provozem tělocvičny ZŠ pro zájmová a sportovní sdružení ve
školním roce 2015 / 2016 zdarma ve stejném rozsahu jako v předchozím
školním roce.
b. Pověřuje ředitele školy zajištěním provozu.
Hlasování
8 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Jiří Krema v.r.
ověřovatel

Bc. Martina Vojtíšková v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 29.7.2015
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE ZE DNE 29.7.2015
1. V průběhu července začaly schválené investiční akce v obci – Oprava
komunikace v ulici Protivínské, Prodloužení vodovodu v ulicích Na Hrázi a
K Zádušnímu a ATS U Vrby – technologicko-výstrojní část. Všechny akce
probíhají podle plánu a k dnešnímu dni bez vícenákladů.
2. Na základě jednání obcí Poříčí n.S., Mrač a Nespeky připravuje právní zástupce
obce
pan
JUDr. Martin Vychopeň návrh smlouvy o spoluúčasti obcí na financování provozu
Základní školy a mateřské školy Poříčí nad Sázavou. Obě obce přislíbily hradit
rozdíl mezi prostředky, které jako poskytnuté deklaruje ministerstvo financí a
skutečnými náklady na žáka. Ročně se jedná o několik set tisíc korun.
3. Naše obec po předchozích jednáních v rámci správní rady DSO Javorník –
Benešov prosadila zpracování auditu účetnictví svazku za roky 2013 a 2014 a
následnou likvidaci starého svazku a převod aktiv na svazek nový podle
metodického doporučení, které zpracuje právní zástupce po konzultaci
s účetními. Rekonstrukce vodovodního přivaděče nadále nepostupuje podle
schváleného harmonogramu.
4. Na základě výzvy v Poříčském zpravodaji shromáždil obecní úřad stížnosti
místních obyvatel na provoz obchodu JEDNOTA. Obsah stížností byl tlumočen
předsedovi
Jednoty,
panu
JUDr. Vytejčkovi. Jednota nadále podmiňuje prodej budovy na návsi
dlouhodobým pronájmem ve svůj prospěch. Tuto podmínku rada obce odmítla a
je i v rozporu s dřívějším usnesením zastupitelstva obce.
5. Ke konci června letošního roku odešel do důchodu dlouholetý zaměstnanec
obce, pan Miroslav Brzybohatý, který kromě úklidových a údržbářských prací také
po 2 roky zajišťoval na přechodech pro chodce bezpečnou cestu dětí do školy.
Panu Brzybohatému děkujeme za jeho obětavou práci pro obec a přejeme
mnoho zdraví a štěstí v dalším osobním životě.

Ing. Marta Prachařová
místostarostka obce

Mgr. Jan Kratzer
starosta obce
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