Č.j.: 615/2018/Poř
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 17.9.2018
Přítomno:

10 zastupitelů

Omluveni:

Bc. Martina Vojtíšková
Richard Puška, Dis.
Jan Krůta

Hosté:

-

Občanů:

1 občan

Program:
1. Zpráva o činnosti rady obce
2. Zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Poříčí nad Sázavou
3. Projednání záměrů prodeje p.č. 497/45 díly „a“ a „b“ dle GP 1298-4465/2015, stpč. 503
dle GP 1501-14/2008, p.č. 510/1 díl „e“, „h“ a p.č. 510/7 dle GP 1404-30/2017, p.č.
3393/11 dle GP 1498-49/2018
4. Projednání dotace na vybavení nové IT třídy v základní škole
5. 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:

Jiří Krema, Ing. Pavel Mikoláš (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželi)

Návrhová komise:

Mgr. Radim Navrátil, Ing. Marta Prachařová (10 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 jednotlivými vyhlášenými záměry prodeje pozemků pod chatou nebo
kolem chat. Kromě geometrických plánů jsou k dispozici letecké snímky a další podklady. U
záměru „K Zádušnímu“, kde je žadatelem p. Jiří Kučera, Poříčí nad Sázavou, byla minimální
cena stanovena s přihlédnutím k tomu, že se jedná o pozemek tvořící nepřístupný břeh
Konopišťského potoka, který je pro obec nepotřebný a nelze ho obhospodařovat. Návrhová
komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze
usnesení.
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BOD 4)
Mgr. Navrátil informuje o průběhu realizace nové IT učebny v budově základní školy a dotaci
IROP, kterou se podařilo získat.
BOD 5)
Starosta informuje o žádosti pana Ing. Petra Jiráska, bytem Zvonická, 710/3, 160 00 Praha, o
vzdání se předkupního práva k chatě e.č. 527. Obec vlastní pozemek pod chatou. Návrhová
komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze
usnesení.
BOD 6)
Na základě diskuze z předchozího zasedání ZO navrhuje rada obce udělit finanční dar ve výši
50 tis.Kč panu Vladislavu Marešovi za celoživotní badatelskou činnost zaměřenou na dějiny
naší obce a přípravu knihy, která tyto dějiny mapuje. Návrhová komise nechává hlasovat o
návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
Starosta dále seznamuje s plánem na dokončení domovních vodovodních přípojek ve
Sportovní ulici v okolí „mlýna“ s tím, že rozpočet činí cca 500 tis.Kč. Zastupitelé dále diskutují
o výši příspěvku majitelů nemovitostí – je dohodnuto, že majitelé zaplatí na vybudování
vodovodní přípojky na hranici pozemku 10 000 Kč. Návrhová komise nechává hlasovat o
návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
Starosta děkuje všech zastupitelům za jejich práci v končícím funkčním období. Za uplynulé
čtyři roky se podařilo dokončit či k realizaci připravit celou řadu prospěšných projektů. Starosta
oceňuje, že zastupitelstvo fungovalo bez jakýchkoliv osobních svárů a jeho práce směřovala
vždy ke společnému cíli. Novým zastupitelům, kteří vzejdou z voleb, přeje mnoho úspěchů.
Starosta končí v 19:45 hod. zasedání zastupitelstva.

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Jiří Krema v.r.
ověřovatel

Ing. Pavel Mikoláš v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 18.9.2018
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Č.j.: 616/2018/Poř
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 17.9.2018
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze dne 17.9.2018.
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 17.9.2018.
Hlasování
10 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
3. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje prodej pozemku p.č. 497/45 v k.ú. Poříčí nad Sázavou, díly „a“ o
výměře 427 m2 a „b“ o výměře 7 m2 dle GP 1298-4465/2015 za cenu 800
Kč/m2 panu Milanu Stolarikovi, r.č. 660621/2118 a paní Ireně Stolarikové,
r.č. 725201/1052, oba Jezerská 14, 257 91 Sedlec-Prčice
b. Pověřuje radu obce přípravou a schválením kupní smlouvy.
c. Pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Hlasování
10 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
4. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje prodej pozemku stpč. 503 v k.ú. Poříčí nad Sázavou o výměře
43 m2 dle GP 1501-14/2008 za cenu 800 Kč/m2 panu Pavlu Černému, Trojická
387/2, Nové Město, 12800 Praha 2
b. Pověřuje radu obce přípravou a schválením kupní smlouvy.
c. Pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Hlasování
10 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
5. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje prodej pozemku p.č. 510/1 díl „e“ o výměře 113 m2, díl „h“ o výměře
7 m2 a p.č. 510/7 o výměře 16 m2 v k.ú. Poříčí nad Sázavou dle GP 140430/2017 za cenu 25 Kč/m2 panu Jiřímu Kučerovi, r.č. 570122/0844, Ke Kříži
295, 257 21 Poříčí nad Sázavou.
b. Pověřuje radu obce přípravou a schválením kupní smlouvy.
c. Pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Hlasování
10 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
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6. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje prodej pozemku p.č. 3393/11 v k.ú. Poříčí nad Sázavou o výměře
16 m2 dle GP 1498-49/2018 za cenu 800 Kč/m2 panu Jaroslavu Radovi,
r.č. 8111072519, Rýnovická 3293/22, 466 01 Jablonec nad Nisou a paní
Ing. Janě Rada, r.č. 8161300015, Lupáčova 864/18, 130 00 Praha 3 – Žižkov
b. Pověřuje radu obce přípravou a schválením kupní smlouvy.
c. Pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Hlasování
10 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
7. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Vzdává se předkupního práva k rekreační chatě e.č. 527E v k.ú. Poříčí nad
Sázavou, a to na žádost majitele pana Ing. Petra Jiráska, Zvonická 710/3,
Praha.
Hlasování
10 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
8. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje dar panu Vladislavu Marešovi, bytem Protivínská 194, Poříčí nad
Sázavou ve výši 50 000 Kč. Pan Vladislav Mareš se více než čtvrt století svou
nezištnou badatelskou prací věnuje dokumentování nejstarších dějin obce,
čímž zanechává nedocenitelný odkaz generacím současným i budoucím.
b. Pověřuje radu obce přípravou a schválením darovací smlouvy.
c. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
9Pro 0 Proti 1 Se zdrželo
9. Zastupitelstvo po projednání
a. Pověřuje radu obce realizací dokončení vodovodního řadu v ulici Sportovní u
čp. 55, 71, 284, 67 a 399, a to včetně výběru zhotovitele a uzavření příslušné
smlouvy o dílo. Důvodem realizace této akce je ztráta podzemní vody u výše
jmenovaných nemovitostí, které se tím ocitají v tíživé situaci.
b. Pověřuje radu obce uzavřením smluv o dílo s majiteli výše uvedených
nemovitostí na vybudování vodovodních přípojek na hranici pozemku v ceně
10 000 Kč za přípojku.
c. Pověřuje radu obce přijetím příslušných rozpočtových opatření.
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

Ing. Pavel Mikoláš v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 18.9.2018
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE ZE DNE 17.9.2018
1. Obecní úřad zajišťuje v současné době přípravu voleb do zastupitelstva obce a 1/3
Senátu ČR. Volby se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018. Volební místnost bude
umístěna v zasedací místnosti obecního úřadu.
2. Na konci měsíce srpna jsme od zhotovitele, firmy SB s.r.o., převzali novou učebnu IT
v suterénu základní školy. V současné době je připravována dodávka nábytku a
počítačového vybavení. Na tyto dvě dodávky se ještě v létě podařilo získat dotaci IROP
ve výši přes 1 mil.Kč. Na jejím úspěšném dovyřízení pracuje ředitel školy Mgr. Navrátil
ve spolupráci s dotační manažerkou paní Ing. Kalivodovou.
3. V Benešovské ulici probíhá stavba chodníku a dešťové kanalizace. Práce probíhají
podle harmonogramu. Nad rámec původní smlouvy a projektu byly radou obce
doobjednány sloupy VO osvětlující budoucí přechod pro chodce a 2 nové kusy VO
výměnou za původní. Dále bylo nutné v některých místech doplnit vnitřní obrubník
z důvodu nestabilního podloží.
4. V srpnu jsme převzali vozidlo DURSO MULTIMOBIL, o jehož pořízení rozhodlo
zastupitelstvo obce na jaře letošního roku.
5. Po několika letech jednání se se Středočeským krajem podařilo dohodnout na
kompletní opravě hlavní silnice od železničního přejezdu na návsi směrem na Mrač.
Podle informací Krajské údržby a správy silnic by měl být v celém úseku uvnitř obce
položen tzv. „tichý“ asfalt. V současné době kraj vybírá zhotovitele akce. Pokud
výběrové řízení proběhne podle plánu, počítá se s realizací ještě v letošním roce.

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce
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