Č.j.: 459/2017/Poř
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 9.6.2017
Přítomno:

10 zastupitelů

Omluveni:

Vladislav Mareš
Richard Puška, DiS.
Ing. Alena Lopatková

Hosté:

-

Občanů:

2 občané

Program:

1. Projednání nabídky firmy Linhart s.r.o. na vybudování atletického oválu u ZŠ
2. Diskuze
Hlasování o odsouhlasení upraveného znění programu
10 Pro 0 proti 0 se zdrželo

Zapisovatel/ka:

Monika Chábová (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželi)

Ověřovatelé:

Tomáš Jeníček, Ing. Pavel Mikoláš (9 pro, 0 proti, 1 se zdrželi)

Návrhová komise:

Mgr. Radim Navrátil, Ing. Marta Prachařová (9 pro, 0 proti, 1 se
zdržel)

BOD 1)
Mgr. Navrátil seznamuje s projektem víceúčelového hřiště, včetně atletického oválu, který je
předmětem tohoto jednání. S projektem se zastupitelé i veřejnost opakovaně seznámili na
předchozích zasedáních ZO. Na základě návrhu p. Vondráka z předchozího zasedání docenil
zhotovitel, firma Linhart s.r.o., 4. etapu, tj. ovál, na cenu 862 696 Kč bez DPH. Tato cena je
přibližně o 400 tis.Kč nižší oproti odhadu projektanta. Ing. Prachařová seznamuje
s ekonomickou situací obce, plněním daní, přebytky hospodaření předchozích let a výhledem
na letošní rok. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak,
jak je uvedeno v příloze usnesení.

BOD 2)
Starosta informuje, že na podzim loňského roku zahájil stavební odbor MěÚ Benešov řízení
s SK Posázavan ve věci nepovolených terénních úprav (navážek) u fotbalového hřiště.
V současné době navíc provádí řízení týkající se stavby opěrné zdi, které je v rozporu
s vydaným souhlasem (výška měla být max. do 1 metru). Stavební úřad informuje, že
p. Lacina sice již v loňském roce přislíbil dodat potřebné souhlasy a projektovou dokumentaci,
ale do dnešního dne se tak nestalo. Žádný jiný zástupce klubu se stavebním úřadem
nekomunikuje. Tato stavební řízení můžou skončit až nařízením odstranění terénní navážky i
opěrné zdi na náklady fotbalového klubu. Starosta prosí pověřené zástupce klubu, aby se
stavebním úřadem vstoupili v jednání a věc ke spokojenosti zúčastněných vyřídili.
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Starosta děkuje za účast na zastupitelstvu.
Starosta končí v 17:15 hod. zasedání zastupitelstva.

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Ing. Pavel Mikoláš v.r.
ověřovatel

Richard Puška DiS, v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 9.6.2017
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Č.j.: 460/2017/Poř
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 9.6.2017
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje nabídku firmy Linhart s.r.o., Lhotecká 820, Brandýs n.L. – Stará
Boleslav na vybudování atletického oválu u ZŠ v ceně 862 696 Kč bez DPH.
b. Pověřuje radu obce uzavřením smluvního vztahu se zhotovitelem.
Hlasování
10 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Ing. Pavel Mikoláš v.r.
ověřovatel

Richard Puška DiS, v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 9.6.2017
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