Č.j.: 76/2017/Poř
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 30.1.2017
Přítomno:

8 zastupitelů

Omluveni:

Ing. Alena Lopatková
Richard Puška, DiS.
Vladislav Mareš
Martina Vojtíšková
Jan Krůta

Hosté:

-

Občanů:

8 občanů

Program:
1. Projednání investičního záměru - návrhu na podání žádosti o dotaci na obnovu
památníku Rudoarmějcům na hřbitově na Rubši (dotace Ministerstva obrany ČR)
2. Projednání návrhu smlouvy o dílo na akci „Obec Poříčí nad Sázavou – Kanalizace
Pod Lutovem“
3. Projednání záměrů prodeje PK 509 díl „b“ a PK 3048 díl „c“ (Potočiny) a PK 1508/2
(Svárov)
4. Diskuze
Hlasování o odsouhlasení upraveného znění programu
8 Pro
0 proti 0 se zdrželo

Zapisovatel/ka:

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

Ověřovatelé:

Tomáš Jeníček, Ing. Pavel Mikoláš (8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi)

Návrhová komise:

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

BOD 1)
Starosta seznamuje s investičním záměrem obnovy památníku Rudoarmějců na hřbitově na
Rubši, včetně rozpisu prací a rozpočtu. Dále seznamuje s podmínkami dotace a výší
spoluúčasti. Dotaci poskytuje Ministerstvo obrany. Žádost o dotaci musí být podána
nejpozději 31.1.2017. Není dalších připomínek. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu
usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 2)
Starosta seznamuje s projektem „Obec Poříčí nad Sázavou – Kanalizace Pod Lutovem“.
Zastupitelstvo o akci jednalo již v prosinci 2016 a akce je součástí schváleného rozpočtu na
rok 2017. Starosta seznamuje s poměrem majitelů nemovitostí, kteří uzavřeli smlouvu o dílo
na přípojku, a kteří smlouvu uzavřít odmítnuli. K dispozici jsou mapové podklady a kompletní
projektová dokumentace. T. Jeníček navrhuje realizovat také první etapu vodovodu. Rada
obce prověří finanční náročnost a porovná s daňovými výnosy roku 2016, které byly výrazně
vyšší oproti očekávání. Dále rada obce připraví výběrové řízení na zhotovitele. Nikdo proti
tomuto návrhu nemá připomínek. 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 provedených záměrech prodeje v Potočinách a na Svárově. K dispozici
jsou odměřovací geometrické plány s výměrami a další podklady. Starosta ukazuje dotčené
pozemky na mapě. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování
probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.

BOD 4)
p. Votýpka žádá, aby byla realizována také 3. etapa kanalizace a vodovodu v lokalitě
K Zádušnímu s tím, že je připraven náklady této akce uhradit. Starosta navrhuje jednání
s panem Votýpkou v období březen / duben. Opět po vyhodnocení finanční náročnosti může
zastupitelstvo přistoupit k realizaci.
T. Jeníček nesouhlasí s neustálou instalací různých dopravně-bezpečnostních opatření
v úseku od veterinární ordinace po lokalitu U Vrby. Nejedná se o úsek, který by se svou
nebezpečností vymykal oproti jiným částem obce. Starosta již v loňském roce žádal ty
obyvatele lokality U Vrby, kteří se o tuto problematiku zajímali, aby se společně dohodli, o
jaký způsob regulace dopravy mají zájem, ale žádnou odezvu zatím úřad nedostal. V lednu
byl na místě dopravní inženýr Ing. Dvořan, který zpracuje komplexní návrh řešení pro celý
úsek.
Starosta děkuje za účast na zastupitelstvu.
Starosta končí v 19:10 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: 30.1.2017
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Č.j.: 77/2017/Poř
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 30.1.2017
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje podání žádosti o dotaci a investiční záměr k realizaci akce Obnova
stávajícího památníku osvoboditelům Rudoarmějcům, padlým v roce 1945
v Poříčí nad Sázavou, na Ministerstvo obrany České republiky.
b. Souhlasí se spoluúčastí obce ve výši dle podmínek dotačního programu a
úhradou nezpůsobilých výdajů.
Hlasování
8 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
2. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a společností VHS Benešov s.r.o., se
sídlem Černoleská 1600, 256 01 Benešov, na akci „Obec Poříčí nad Sázavou
– Kanalizace Pod Lutovem“, v ceně 5 408 755,72 Kč včetně DPH.
b. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
8 Pro 0 Proti

0 Se zdrželo

3. Zastupitelstvo obce po projednání
2
a. Schvaluje prodej PK 509 díl „b“ o výměře 15 m a PK 3048 díl „c“ o výměře
2
2
41 m dle GP č. 1306-169/2015, a to za cenu 800 Kč/m panu Stanislavu
Vladařovi, bytem Hasova 3091/2, Praha – Modřany a paní Evženii Vladařové,
bytem tamtéž.
2
b. Schvaluje prodej PK 1508/2 o výměře 85 m dle GP č. 1347-71/2016, a to za
cenu 800 Kč/m2 panu Bedřichu Bártovi, Huntovická 40, 251 01 Chomutovice,
paní Yvoně Bártové, bytem tamtéž, panu Petru Bártovi, bytem Milánská 451,
109 00 Praha a paní Anně Bártové, bytem Huntovická 48, 251 01
Chomutovice.
c. Pověřuje radu obce přípravou a schválením kupních smluv.
d. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
8 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

Tomáš Jeníček v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 30.1.2017
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