Č.j.: 824/2018/Poř
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 18.12.2018
Přítomno:

14 zastupitelů

Omluveni:

MUDr. Roman Mrva

Hosté:

Lenka Barková

Občanů:

2 občanů

Program:
1. Zpráva o činnosti rady obce
2. Návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva obce, tak aby bylo vidět, jak jednotliví
zastupitelé hlasují
3. Projednání návrhu OZV č. 1/2018 (o místním poplatku za komunální odpad)
4. Projednání návrhu rozpočtu obce na rozpočtový rok 2019 a střednědobého výhledu
rozpočtu obce na roky 2020 a 2021
5. Návrh na podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací
6. Diskuze

Hlasování o doplnění programu o bod č. 2, úpravu jednacího řádu zastupitelstva obce:
9 Pro
0 proti 5 se zdrželo PŘIJATO
Hlasování o doplnění programu o zřízení redakční rady Poříčského zpravodaje:
3 Pro 5 proti 6 se zdrželo NEPŘIJATO
Hlasování o odsouhlasení upraveného znění programu včetně bodu 5., týkajícího se
podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací:
14 Pro 0 proti 0 se zdrželo PROGRAM PŘIJAT
Zapisovatel/ka:

Monika Chábová (14 pro, 0 proti, 0 se zdrželi)

Ověřovatelé:

Ing. Pavel Mikoláš, Jiří Krema (12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)

Návrhová komise:

Mgr. Radim Navrátil, Ing. Marta Prachařová (13 pro, 0 proti,
1 se zdržel)

BOD 1)
Místostarostka seznamuje se zprávou o činnosti rady obce. Není dalších dotazů ani podnětů.
Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je
uvedeno v příloze usnesení.
BOD 2)
V rámci projednání je dohodnuto, že jednací řád bude umístěn na internetové stránky obce.
Zastupitelé se pak k jeho projednávání můžou vrátit v budoucnu. Návrhová komise nechává
hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
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BOD 3)
Starosta seznamuje s návrhem OZV č. 1/2018 o místním poplatku za odpad. Výše místních
poplatků zůstává stejná jako v roce 2018, splatnost je do 31.3.2019. Starosta informuje o
kontrole MVČR, která v letošním roce prověřila zákonnost úlev a slev, které obec ve vyhlášce
poskytuje. Ministerstvo konstatovalo, že je vše v souladu se zákonem, a obec má právo
takovéto úlevy a slevy poskytovat. Nikdo nemá dalších dotazů ani připomínek. Návrhová
komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze
usnesení.
BOD 4)
Ing. Prachařová seznamuje podrobně formou prezentace s návrhem rozpočtu obce na rok
2019 včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021. Podrobně seznamuje
s plánovanými investicemi i provozními výdaji. Zastupitelé měli možnost zúčastnit se pracovní
porady dne 27.11.2018, na které se návrh rozpočtu společně připravoval, a kde mohli vznášet
dotazy, připomínky a návrhy na zapracování. Dále je konstatováno, že do dnešního zasedání
zastupitelstva obce nebyly k návrhu doručeny žádné připomínky ani návrhy. Návrh rozpočtu i
výhled rozpočtu byly zveřejněny v zákonné lhůtě před projednáváním dle zákona. Dotazy
k příjmové i výdajové části zodpovídá Ing. Prachařová. V rámci projednávání jsou
prodiskutovány zejména daňové příjmy a příjmy z těžby dřeva, dále problematika
odpadového hospodářství, KLENOT, požární ochrana, investice do nových tříd v ZŠ a další.
K výdajové části nejsou ze strany zastupitelstva ani veřejnosti předloženy žádné návrhy na
úpravy nebo změnu. Poté, co nejsou žádné další dotazy, nechává návrhová komise hlasovat
tak, jak je uvedeno v usnesení.
BOD 5)
Starosta informuje o možnosti požádat o dotaci na opravy místních komunikací z programu
Ministerstva pro místní rozvoj. Vzhledem k plánované opravě ulice Benešovská (realizuje
Středočeský kraj) je navrhováno požádat o dotaci na opravu ulic Lipová, Na Place a
Sportovní (po křižovatku s Protivínskou). Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu
usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 6)
V rámci diskuze je projednáno mimo jiné zajištění úklidu mezi svátky, postup při opravách
obecních bytů, dopravně-bezpečnostní opatření v Čerčanské ulici (projekt opravy chodníku a
přechodu pro chodce), výstavba chodníku a dešťové kanalizace v Benešovské ulici,
organizace akce Ukliďme Česko, organizace voleb včetně roznosu volebních lístků, jednání
s družstvem JEDNOTA o opravě budovy a další.
Poté, co není dalších dotazů, připomínek ani komentářů, starosta končí ve 20:40 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: 18.12.2018
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Č.j.: 825/2018/Poř

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 18.12.2018

1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze dne 18.12.2018.
Hlasování
14 Pro 0 Proti

0 Se zdrželo

2. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Pověřuje starostu obce zveřejněním jednacího řádu zastupitelstva na
internetových stránkách obce.
Hlasování
13 Pro 0 Proti

1 Se zdržel

3. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Hlasování
14 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
Návrh paní Ing. Lopatkové:
4. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Navyšuje příjmovou položku 1113 návrhu rozpočtu na rok 2019 z částky 100
tis.Kč na 350 tis. Kč.
b. Navyšuje příjmovou položku 1511 návrhu rozpočtu na rok 2019 z částky 1,2
mil. Kč na 1,27 mil. Kč tak, aby odrážela realitu.
Hlasování
2 Pro 11 Proti 1 Se zdržel
5. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje přebytkový rozpočet obce na rok 2019, který je přílohou tohoto
usnesení.
b. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020 a 2021.
c. Pověřuje radu obce rozčleněním schváleného rozpočtu na položky.
Hlasování
12 Pro 2 Proti 0 Se zdrželo
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6. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Souhlasí s podáním projektové dotační žádosti pod názvem Obnova místních
komunikací v Poříčí nad Sázavou – ulice Sportovní, Lipová a Na Place jako
žádosti o dotaci do výzvy z Podprogramu 118B8210 Podpora obnovy a rozvoje
venkova pro rok 2019. Správce podprogramu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
b. Prohlašuje, že má dostatek finančních zdrojů na úhradu povinného podílu
žadatele (30 % uznatelných nákladů projektu (a úhradu neuznatelných nákladů
projektu. Spoluúčast bude hrazena z přebytků hospodaření přechozích let.
Hlasování
14 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: 18.12.2018
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE ZE DNE 18.12.2018
1. Rada obce předkládá zastupitelstvu obce návrh rozpočtu na rok 2019, jehož
projednání je samostatným bodem dnešního jednání. V návrhu rozpočtu jsou
obsaženy významné investiční i neinvestiční akce, jako například výstavba vodovodu
a kanalizace v ulicích Sportovní a Žižkova, opravy místních komunikací, výstavba
nových tříd v ZŠ, dokončení projektové dokumentace na budovu KLENOT, dokončení
územního plánu obce, oprava památníku vítězství Jana Žižky a další.
2. V období srpen–listopad byla dokončena stavba chodníku pro pěší v Benešovské ulici
včetně výměny veřejného osvětlení, výstavba a zařízení nové učebny výpočetních
technologií v základní škole a také oprava památníku obětem 1. světové války pod
obecním úřadem. Opravu komunikace v ulici Benešovská odsunul Středočeský kraj
z důvodu nepříznivého počasí na první polovinu roku 2019. Přitom bude také
dokončen zvýšený přechod pro chodce z nového chodníku.
3. Po jednání s úřadem práce se podařilo prodloužit dotaci na 1 jedno úklidové
pracovní místo, a to o jeden měsíc do konce listopadu.
4. Firma SB s.r.o. dokončila projektovou dokumentaci na modernizaci školní kuchyně.
Projektová dokumentace bude podkladem pro další žádosti o dotaci a přípravu
realizace.
5. Ministerstvo obrany provedlo závěrečné vyhodnocení dotační akce „Oprava
památníku Rudoarmějců v Poříčí nad Sázavou“. Dotaci získala naše obec v roce 2017.
Kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení dotačních podmínek.

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce
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