Č.j.: 453/2018/Poř
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 21.6.2018
Přítomno:

zastupitelů

Omluveni:

František Pohunek
Ing. Pavel Mikoláš
Bc. Martina Vojtíšková

Hosté:

-

Občanů:

občanů

Program:

1. Zpráva o činnosti rady obce
2. Zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Poříčí nad Sázavou
3. Projednání návrhu na koupi pozemků p.č. 3513 a 69/2 v k.ú. Poříčí nad
Sázavou (včetně kupní smlouvy)
4. Projednání závěrečného účtu DSO Javorník za rok 2017 a zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
5. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2017 a zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření
6. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období
7. Diskuze
Hlasování o odsouhlasení upraveného znění programu
Pro
0 proti 0 se zdrželo
Zapisovatel/ka:

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

Ověřovatelé:

Jiří Krema, Tomáš Jeníček ( pro, 0 proti, 0 se zdrželi)

Návrhová komise:

Mgr. Radim Navrátil, Ing. Marta Prachařová (11 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)
Mgr. Navrátil seznamuje se zprávou o činnosti základní a mateřské školy. Návrhová komise
nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 3)
Starosta seznamuje s návrhem kupní smlouvy na pozemky p.č. 3513 a 69/2 v k.ú. Poříčí nad
Sázavou za kupní cenu 850 Kč/m2, respektive 250 Kč/m2. Pozemky tvoří nedílnou součást
areálu KLENOT, který obec zakoupila do svého majetku, a jsou nezbytné pro další využití
areálu. Pozemek 69/2 se navíc nachází přímo v křižovatce místní komunikace V Uličkách a
silnice II. třídy v ulici Pražská. Z pohledu obce se tedy jedná o pozemky strategicky důležité.
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Kupní smlouva byla k dispozici na internetových stránkách obce i na obecním úřadě. Návrhová
komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze
usnesení.
BOD 4)
Místostarostka seznamuje se závěrečným účtem DSO Javorník za rok 2017 a zprávou
auditora. Obojí zveřejněno na internetových stránkách obce na k dispozici na obecním úřadě.
Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno
v příloze usnesení.
BOD 5)
Místostarostka seznamuje se závěrečným účtem obce za rok 2017 a zprávou auditora o
výsledku přezkoumání hospodaření na uplynulý rok. Obojí zveřejněno na internetových
stránkách obce na k dispozici na obecním úřadě. Při přezkoumání hospodaření obce za rok
2017 nebyly auditem zjištěny žádné chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily
hospodaření územního celku. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 6)
Starosta informuje o zákonné povinnosti zastupitelstva stanovit před blížícími se volbami počet
členů zastupitelstva obce na příští volební období. Navrhováno je zachování stávajícího počtu
15 zastupitelů. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak,
jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 7)
Starosta informuje o přípravách na vydání knihy o dějinách obce Poříčí nad Sázavou, kterou
po mnoha letech výzkumu a bádání napsal farní kronikář a místní historik pan Vladislav Mareš.
Starosta seznamuje s nabídkou pana Dr. Tomáše Zouzala na provedení jazykové, typologické
a věcné korektury (včetně konzultací s autorem a kontroly resumé rodilými mluvčími).
Starosta seznamuje s výsledkem posouzení technického stavu lávek pro pěší na
Konopišťském potoce. Nutno řešit zejména technický stav lávky v Bálkovické ulici a Na Place.
Starosta končí v

hod. zasedání zastupitelstva.

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Jiří Krema v.r.
ověřovatel

Tomáš Jeníček v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 21.6.2018
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Č.j.: 454/2018/Poř
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 21.6.2018
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze dne 21.6.2018.
Hlasování
10 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
2. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o činnosti Základní školy a mateřské školy Poříčí nad
Sázavou ze dne 21.6.2018.
Hlasování
10 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
3. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje koupi pozemku p.č. 3513 za cenu 850 Kč/m2 a p.č. 69/2 za 250
Kč/m2, oba v k.ú. Poříčí nad Sázavou. Pozemky tvoří funkční celek s objektem
bývalé ubytovny KLENOTY, který je ve vlastnictví obce, a zasahují do místní
komunikace v ulici V Uličkách, a jsou proto pro obec strategicky důležité pro
další využití a rozvoj areálu a této místní části.
b. Schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a Miroslavem Plachým, r.č. 591217/0352,
bytem Josefy Kolářové 381/1, 370 05 České Budějovice 2, a PhDr. Miroslavem
Wolfem, r.č. 480408/164, bytem Nová pražská 1716, 256 01 Benešov.
c. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
10 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
4. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje závěrečný účet DSO Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov za
rok 2017.
b. Bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření svazku za rok 2017.
Hlasování
10 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
5. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce Poříčí nad Sázavou bez výhrad.
b. Bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad.
c. Schvaluje účetní závěrku obce za rok 2017.
Hlasování
10 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
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6. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Stanovuje podle § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (v platném znění)
počet členů zastupitelstva pro příští volební období na 15 členů.
Hlasování
10 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
7. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Pověřuje radu obce provedením rozpočtového opatření navýšením provozních
výdajů na školu o částku 1 291 700 Kč.
Hlasování
10 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo

8. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje nabídku PhDr. Tomáše Zouzala, Dědinova 2003, Praha 4 na
provedení jazykové, typografické a věcné korektury (včetně konzultací
s autorem a kontroly resumé rodilými mluvčími) knihy o dějinách obce, jejímž
autorem je pan Vladislav Mareš, Protivínská 194, Poříčí nad Sázavou, v ceně
15 125 Kč (není plátcem DPH).
Hlasování
10 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

Tomáš Jeníček v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 21.6.2018
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE ZE DNE 21.6.2018
1. Společnost MEVA CB dodala kontejner na použitý textil, který byl umístěn do
Sportovní ulice. V následujících dnech očekáváme dodání domácích kompostérů a
drtiče větví za obecní malotraktor. Na pořízení tohoto vybavení jsme získali dotaci od
Státního fondu životního prostředí.
2. Akademický restaurátor Mgr. Daniel Talavera zahájil plánovanou opravu památníku
obětem 1. světové války pod obecním úřadem. Oprava bude provedena nejpozději do
konce měsíce července.
3. V budově základní školy probíhá stavba nové učebny výpočetních technologií, kterou
schválilo zastupitelstvo na svém předchozích zasedání. Práce provádí firma SB s.r.o.,
technický dozor zajišťuje Ing. Arch. Miroslav Hofman. Vchod do školy ze Školní ulice je
omezen.
4. Advokátní kancelář pana JUDr. Martina Vychopeně podala v zastoupení obce trestní
oznámení na jednu právnickou a jednu fyzickou osobu kvůli krádeži dřeva v háječku
v ulici Za Kapličkou. Podezřelé osoby dřevo vytěžili a odcizili na jaře letošního roku.
Věc řeší Policie ČR, obvodní oddělení Čerčany.

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce
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