Č.j.: 383/2015
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 26.5.2015
Přítomno:

13 zastupitelů

Omluveni:

MUDr. Roman Mrva
Jan Krůta ml.

Hosté:

-

Občanů:

11

Program:
1. Zpráva o činnosti rady obce
2. Zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Poříčí nad Sázavou
3. Projednání výsledku výběrového řízení – Stavební úpravy mateřské školy –
2. Etapa (dotace MŠMT)
4. Projednání výsledku výběrového řízení – Technologicko-výstrojní část
ATS U Vrby a projednání návrhu na vypořádání závazku – ATS U Vrby, manželé
Chocovi
5. Projednání výsledku výběrového řízení – Prodloužení vodovodu a kanalizace v ulici
Na Hrázi a K Zádušnímu
6. Diskuze
7. Usnesení (průběžně, vždy po projednání konkrétního bodu programu)
Starosta se dotazuje, zda má někdo jiný návrh na doplnění nebo úpravu programu. P. Krůta
st. požaduje informaci o rozpočtu na rok 2015 a závěrečném účtu za rok 2014. Starosta žádá
p. Krůta st., aby v případě, že má protinávrh k předloženému programu, tento protinávrh
formuloval. P. Krůta st. chce opět řešit svůj dotaz k rozpočtu.
Starosta za p. Krůtu st. navrhuje doplnění programu o body „informace k rozpočtu obce na
rok 2015“ a „závěrečný účet za rok 2014“.
Hlasování:
3 pro 6 proti 4 se zdrželi – NÁVRH NA DOPLNĚNÍ NEBYL PŘIJAT
Starosta nechává hlasovat o programu v podobě, v jaké byl vyvěšen.
Hlasování o odsouhlasení původního programu
9 Pro 1 proti 3 se zdrželi – PROGRAM SCHVÁLEN VE ZNĚNÍ, VE KTERÉM BYL
ZVEŘEJNĚN
Starosta připomíná p. Krůtovi st., že rozpočet obce na rok 2015 byl schválen již v prosinci
2014 (p. Krůta st. byl přítomen) a závěrečný účet obce za rok 2014 se bude projednávat na
zasedání ZO v červnu poté, co bude ZÚ zveřejněn po zákonem stanovenou lhůtu.
Zapisovatel/ka:

Monika Chábová ( 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Ověřovatelé:

Bc. Martina Vojtíšková, Tomáš Jeníček (13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Návrhová komise:

Mgr. Radim Navrátil, Ing. Marta Prachařová (13 pro, 0 proti 0 se
zdrželo)
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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 školy. Návrhová komise nechává hlasovat o
návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 3)
Starosta informuje o dotačním řízení, které vede MŠMT ČR. Na základě příslibu dotace bylo
provedeno výběrové řízení podle zákona (AK JUDr. Martin Vychopeň). Po vydání rozhodnutí
o přidělení dotace rozhodne ZO o přijetí, či nepřijetí dotace. Návrhová komise nechává
hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 4)
Starosta seznamuje s průběhem a výsledkem výběrového řízení na dodavatele
technologicko-výstrojní části. Zastupitelé byli na otevírání a hodnocení nabídek pozváni
písemně. Manželé Chocovi postavili vlastním nákladem budovu tlakové stanice a na základě
předložené darovací smlouvu ji darují obci. Tím splní svůj závazek a po darování dojde
k odblokování jejich pozemků ze zástavy. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu
usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 5)
Starosta seznamuje s průběhem a výsledkem výběrového řízení na dodavatele 1. etapy akce
Prodloužení vodovodu a kanalizace v ulicích Na Hrázi a K Zádušnímu. Po dohodě se
zhotovitelem (VHS Benešov s.r.o.), a pokud to geologické podloží umožní, budou práce
provedeny protlakem. Pokud to nebude možné, bude se postupovat výkopem. V místě stavby
není asfaltová vozovka, a součástí rozpočtu tedy není nový povrch komunikace (uvedení do
původního stavu). Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá
tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 7)
P. Jeníček se dotazuje na průběžné plnění daňových příjmů. Ing. Prachařová informuje o
propadu v příjmech daní v prvních čtvrtletí oproti roku 2014.
P.Krůta, st. prohlašuje, že si všechny přítomné, včetně diváků, nahrává na mobilní telefon a
má na to právo. Dále se zastává p. Jaroslava Přenosila (Sdružení nestraníků), který se na
policii přiznal k psaní a rozesílání anonymů, neboť jmenovaný se svým chováním nedopustil
trestného činu.
P.Pohunek se dotazuje na stav prodejny Jednota, přítomní občané vyjadřují nespokojenost
s kvalitou poskytovaných služeb a navrhují sepsání petice na vedení prodejny. Starosta
informuje o dosavadním průběhu jednání s předsedou družstva Jednota. K dnešnímu dni
platí, že Jednota odmítá prodat budovu jako celek (v souladu s předchozí ústní dohodou).
P.Vondrák se dotazuje na průběh jednání s obcí Mrač ve věci úhrady provozních nákladů
základní a mateřské školy. Starosta informuje o dosavadním jednání – v únoru proběhla
schůzka starostů obcí Poříčí, Nespeky, Mrač, v květnu schůzka vedení obce Poříčí a školy
s rodiči dětí z Mrače a zastupiteli obce Mrač a ve středu 27.5. se uskuteční další schůzka
s rodiči a zastupiteli z Mrače.
Starosta děkuje za účast na zastupitelstvu.
Starosta končí v 19:40 hod. zasedání zastupitelstva.
Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Bc. Martina Vojtíšková
ověřovatel

Tomáš Jeníček v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 26.5.2015
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Č.j.: 384/2015
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 26.5.2015
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze dne 26.5.2015.
Hlasování
13 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 26.5.2015.
Hlasování
13 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
3. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou
zakázku „Stavební úpravy mateřské školy Poříčí nad Sázavou – 2. etapa“.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 2 Se zdrželi
4. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou
zakázku „Technologicko-výstrojní část ATS U Vrby“.
b. Schvaluje darovací smlouvu mezi obcí a Michalem Chocem a Martinou
Chocovou na rozestavěnou stavbu vodovodní tlakové stanice ATS U Vrby,
stavba bez čp/če, bez technologického vybavení, stojící na pozemku stpč.
1524/85 v k.ú. Poříčí nad Sázavou.
c. Schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a VHS Benešov s.r.o. na dodávku
technologicko-výstrojní části tlakové stanice v ceně 456 596,13 Kč bez DPH.
d. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 2 Se zdrželi
5. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou
zakázku „Prodloužení vodovodu a kanalizace v ulici Na Hrázi a K Zádušnímu
v obci Poříčí nad Sázavou“.
b. Schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a VHS Benešov s.r.o. na výše uvedenou
akci v ceně 542 117,22 Kč bez DPH.
c. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 2 Se zdrželi

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Bc. Martina Vojtíšková
ověřovatel

Tomáš Jeníček v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 26.5.2015
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE ZE DNE 26.5.2015
1.

Rada obce jedná s obcemi Nespeky a Mrač o spolufinancování provozu poříčské základní
a mateřské školy. V únoru se uskutečnilo setkání starostů obcí za účasti dalších členů rady
a finančního výboru obce. V květnu letošního roku informovala rada obce o dané
problematice mračskou veřejnost formou otevřeného dopisu, proběhlo také setkání
s rodiči dětí z Mrače. Starosta s ředitelem školy se zároveň zúčastnili zasedání
zastupitelstva obce Nespeky. Dosud se nepodařilo spolehlivě prokázat, zda a kolik peněz
obec Poříčí n.S. od státu na provoz školy získává a platí tedy, že naše obec na docházku
dětí z okolních obcí doplácí ročně až statisíce korun. Ve středu 27.5. se v Mrači uskuteční
další setkání s rodiči.

2.

Dále pokračuje rekonstrukce vodovodního přivaděče Javorník s rozpočtem přes 200
mil.Kč. Stavba neprobíhá podle harmonogramu, zhotovitel, bulharská firma TRACE
GROUP HOLD a.s., nedodržuje pracovní postupy a práce je nekvalitní. Věc řeší předseda
svazku, Ing. Tichovský, stavební dozor dobrovolného svazku a projekční kancelář. Obec
Poříčí n.S. dále požaduje úpravu stanov a smluv svazku k zajištění jeho větší stability. Po
minulém zasedání ZO proběhlo jednání správní rady za účastni právního zástupce naší
obce, JUDr. Martina Vychopeně. V následujících dnech proběhne schůzka účetních
jednotlivých obcí, které jsou členy dobrovolného svazku. Účelem schůzky bude
poskytnutí metodické pomoci a výměna vzájemných zkušeností.

3.

Rada obce oslovila v měsíci dubnu architektonickou kancelář, která předloží cenovou
nabídku na zpracování pasportu veřejných prostranství s návrhy na jejich možnou úpravu.
Kancelář kromě toho připraví cenovou nabídku na zpracování studie centra obce, a to od
prostranství před prodejnou Jednota až po prodejnu TOMPO, včetně vlakového nádraží a
křižovatky před řeznictvím. Správa železniční dopravní cesty již zpracovala oddělovací
geometrický plán, který bude podkladem pro zpracování znaleckého posudku a plánovaný
prodej pozemku do vlastnictví obce.

4.

V květnu byla zahájena příprava na pořízení nového územního plánu obce. Prvním
krokem je zadání demografické studie obce. Zastupitelstvo obce se bude problematikou
zabývat na svém podzimním zasedání.

5.

Družstvo JEDNOTA Benešov prozatím ustoupilo od svého záměru prodat poříčskou
budovu obci tak, jak to schválilo zastupitelstvo obce na svém březnovém zasedání.
JEDNOTA nabídla k odprodeji pouze část budovy, s tím ale rada obce vyslovila
nesouhlas a v souladu s usnesením ZO trvá na prodeji celé budovy. Vlastnit celou budovu
je důležité i s ohledem na možné získání dotačních prostředků na rekonstrukci.

6.

Státní fond životního prostředí ČR akceptoval žádost obce o dotaci ve výši cca 1,2 mil.Kč
na pořízení kontejnerů na bioodpad, komunálního vozu a dalšího technického vybavení.
Žádost je dále posuzována.

7.

V dubnu podala rada obce na Krajský úřad Středočeského kraje žádost o dotaci na úroky
z úvěru na tělocvičnu a dále žádost o dotaci na akci Prodloužení vodovodu v ulicích Na
Hrázi a K Zádušnímu.

8.

V období od březnového zasedání zastupitelstva obce řešila rada přes 70 bodů a podnětů
z různých oblastí správy obce.
Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce
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