Č.j.: 198/2015
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 12.3.2015
Přítomno:

13 zastupitelů

Omluveni:

Bc. Martina Vojtíšková
Stanislav Pěkný

Hosté:

p. Pošmurný (Posázaví o.p.s.)
Ing. Ivo Kokrment (VRV)

Občanů:

14

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zpráva o činnosti rady obce
Zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Poříčí nad Sázavou
Zpráva o kontrole kontrolního výboru obce ze dne 26.2.2015
Projednání návrhu strategie Posázaví o.p.s.
Projednání podpory akce Čistá řeka Sázava – ubytování v ZŠ
Projednání koncesního projektu – Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany a zálohy
na spolufinancování investiční akce v roce 2015
Projednání finanční podpory místním zájmovým sdružením na rok 2015
Projednání návrhu na opravu místní komunikace (výběr komunikace)
Projednání návrhu darovací smlouvy – ATS Pavlíkova (J. Kočí, P. Matoušek)
Projednání návrhu na koupi budovy COOP v Poříčí n.S. (JEDNOTA Družstvo)
Diskuze
Usnesení (průběžně, vždy po projednání konkrétního bodu programu)

Hlasování o odsouhlasení programu
13 Pro 0 proti 0 se zdrželo
Zapisovatel/ka:

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

Ověřovatelé:

Richard Puška, Dis, Jiří Krema (8 pro, 2 proti, 3 se zdrželi)

J. Krůta st. předkládá protinávrh:
Zastupitelstvo obce po projednání volí p. Františka Vondráka ověřovatelem zápisu ZO
ze dne 12.3.2015.
Hlasování
(3 pro, 7 proti, 3 se zdrželi) – PROTINÁVRH NEBYL PŘIJAT
Návrhová komise:

Mgr. Radim Navrátil, Ing. Marta Prachařová (11 pro, 0 proti 2 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.
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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)
P. Tomáš Jeníček seznamuje se závěry kontroly provedené kontrolním výborem obce dne
26.2.2015. J. Krůta st. se dotazuje na problematiku rozpočtu obce. Dotazy zodpovídá Ing.
Prachařová. J. Krůta st. se dotazuje, proč obec využívá auditorskou kancelář místo KÚSK.
Ing. Prachařová vysvětluje, že auditorská kancelář provádí průběžné kontroly a metodické
vedení v průběhu celého roku, KÚSK provede pouze zpětnou kontrolu. MUDr. Mrva žádá p.
Krůtu st., aby další dotazy odložil na diskuzi v rámci programu, neboť s právě projednávaným
bodem nesouvisejí.
Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je
uvedeno v příloze usnesení.
BOD 4)
Ing. Lopatková seznamuje s návrhem strategie Posázaví o.p.s. Strategie je v souladu se
záměry obce. P. Pošmurný představuje fungování Posázaví o.p.s. J. Krůta st. se dotazuje na
cenu členství obce. P. Pošmurný – 100 Kč / obyvatel / rok. Návrhová komise nechává
hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 5)
Mgr. Navrátil navrhuje podpořit akci Čistá řeka Sázava 2015 stejně jako v předchozích letech,
tj. poskytnutím ubytování pro účastníky v tělocvičně ZŠ. Návrhová komise nechává hlasovat o
návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 6)
Starosta a Ing. Prachařová informují o koncesním projektu a o požadavcích na finanční
spoluúčast na projektu DSO Javorník. Podklady pro jednání byly zveřejněny na webu obce a
každý se s nimi mohl seznámit předem. Poskytnutí zálohy na finanční spoluúčast je nutné
nejdříve vyřešit po právní a účetní stránce a zejména po získání k tomu relevantních
dokumentů, které v okamžik konání zastupitelstva nemá obec k dispozici. Obec požádala
ostatní členy DSO o metodickou pomoc a spolupráci v oblasti účetní a daňové. Bude řešeno
na dalších ZO. Ing. Kokrment (VRV) seznamuje s podrobnostmi koncesního projektu.
Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je
uvedeno v příloze usnesení.
BOD 7)
Starosta seznamuje s návrhem finanční podpory místním zájmovým sdružením. Ve všech
případech bylo vyhověno podaným žádostem, kromě žádosti SK Posázavan (přes 100
tis.Kč), která neodpovídá rozpočtovému stavu obce. Starosta dále informuje o žádosti
Římskokatolické farnosti o příspěvek na opravu kostela sv. Havla. Zastupitelé přizvou na
zasedání v 6/2015 p. pátera Janatu, aby projekt lépe představil. Návrhová komise nechává
hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 8)
Starosta informuje, že v roce 2014 vybíralo ZO z ulic V Radešovkách a Protivínská.
Realizována byla ulice V Radešovkách, a na letošní rok je proto navrhována oprava ulice
Protivínské. ZO pověří radu obce přípravou a realizací výběrového řízení. Návrhová komise
nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze
usnesení.
BOD 9)
Místostarostka seznamuje s návrhem darovací smlouvy mezi obcí a pány Kočím a
Matouškem, týkající se ATS Pavlíkova. V předložené smlouvě bude provedena úprava –
odstraněna část týkající se zástavních práv k pozemkům darujících. Tato práva se váží k
plánovací smlouvě z r. 2009 a následujícím. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu
usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
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BOD 10)
Starosta informuje o průběhu jednání rady obce a finančního výboru obce s JEDNOTOU
Benešov, družstvem, o prodeji budovy v poříčí na návsi. JEDNOTA nadále není schopna
zajišťovat poskytování základních služeb v dostatečné kvalitě. Obec nechala vypracovat
znalecký posudek na cenu budovy. Se znaleckou cenou JEDNOTA nesouhlasila a navrhuje
kupní cenu ve výši 2 mil. Kč. V případě uskutečnění prodeje bude připravena rekonstrukce
objektu s využitím cca ½ jako obchodu s potravinami (provozovatele vybere obec) a druhé ½
jako společenského a kulturního domu (klubovna hasičů, společenská místnost na výstavy,
schůzky místních sdružení, přednášky atd.). V mezidobí bude obec usilovat o zajištění
základního prodeje prostřednictvím pronájmu. Kupní cena bude uhrazena z přebytků
hospodaření minulých let. Jan Krůta st. se domnívá, že o přebytcích nebyl informován.
Ing. Prachařová vysvětluje, že informace o přebytcích jsou součástí závěrečného účtu obce,
který je veřejně přístupný a p. Krůta st. se tak s ním mohl seznámit. Starosta poskytuje
p. Krůtovi st. na jeho žádost znalecký posudek na cenu budovy. Starosta dále seznamuje
s projektem nové hasičské zbrojnice. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 11)
Starosta seznamuje s žádostí p. Krůty st. o zařazení do výboru MA21. Návrhová komise
nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze
usnesení.
J. Krůta st. se dotazuje, proč nebyl do kulturního výboru MA21 přijat. Zastupitelé sdělují
p. Krůtovi st., že jeho sdružení je dle jejich názoru primárně sdružením politickým, které
vzniklo v souvislosti s volbami v r. 2014. Starostovi a MUDr. Mrvovi navíc vadí chování členů
politické koalice, za jejíhož mluvčího se p. Krůta st. veřejně prohlásil – rozesílání anonymů
před volbami (prokázáno Policií ČR – anonymy psal a rozesílal někdejší starosta obce
p. Jaroslav Přenosil, člen Sdružení nestraníků, které s p. Krůtou st. vytvořilo koalici), urážlivé
články na internetu. P. Krůta st. si navíc zasedání bez vědomí přítomných nahrává a útržky,
které sám považuje za vhodné, pak na internetu zveřejňuje a komentuje. Toto jednání
považují za nevhodné a je pro ně nepřijatelné. Přítomná veřejnost se po p. Krůtovi st.
dožaduje sdělení, z jakého důvodu si je bez jejich vědomí nahrává. Pí. Marinovová
upozorňuje, že pokud by o nahrávání věděla, do diskuze by se nepřihlásila. P. Krůta st.
konkrétní důvod neuvádí, hovoří pouze o „zpětné vazbě“.
P. Krůta st. chce být pozván za zasedání rady obce. Starosta upozorňuje, že p. Krůtu st. rada
obce na své zasedání po volbách písemně zvala, ale dotyčný toto odmítl a se starostou se
chtěl setkat sám v benešovské restauraci. Starosta takové setkání rezolutně odmítl.
Ing. Prachařová upozorňuje p. Krůtu st., že nahrávání si ostatních členů zastupitelstva bez
jejich vědomí považuje za nekolegiální a že pořizování audiozáznamu občanů bez jejich
vědomí je v rozporu s demokratickými principy tohoto státu.
Starosta vyhlašuje přestávku.
Starosta děkuje za účast na zastupitelstvu.
Starosta končí v 20:25 hod. zasedání zastupitelstva.

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Jiří Krema v.r.
ověřovatel

Richard Puška, DiS, v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 12.3.2015
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Č.j.: 199/2015
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 12.3.2015
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze dne 12.3.2015.
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 12.3.2015.
Hlasování
13 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
3. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o kontrole kontrolního výboru ze dne 26.2.2015.
Hlasování
13 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
4. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území
Místní akční skupiny Posázaví na období 2014-2020 na svém správním
území.
Hlasování
12 Pro 0 Proti 1 Se zdržel
5. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Souhlasí s ubytováním účastníků akce Čistá řeka Sázava 2015 v tělocvičně
ZŠ.
Hlasování
13 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
6. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje koncesní projekt koncesního řízení Provozování vodovodního
přivaděče Javorník – Benešov.
Hlasování
13 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
7. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje dary místním sdružením takto:
 SK Posázavan
15 tis.Kč
 SDH Poříčí nad Sázavou
15 tis.Kč
 Sporttenis Poříčí n.S.
15 tis.Kč
 Automotoklub Poříčí n.S.
15 tis.Kč
 Jezdecký klub Poříčáci
15 tis.Kč
 OS Zdravotně postižených
15 tis.Kč
 FIT Klub
10 tis.Kč
 OS BTP Team
7 tis.Kč
 Duhová kulička
3 tis.Kč
b. Pověřuje radu obce přípravou a schválením darovacích smluv.
c. Pověřuje starostu podpisem darovacích smluv.
Hlasování
12 Pro 0 Proti 1 Se zdržel
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8. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Pověřuje radu obce přípravou a provedením zadávacího řízení k výběru
zhotovitele na opravu komunikace v ulici Protivínská.
Hlasování
13 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
9. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje darovací smlouvu mezi obcí a Jiřím Kočím a Pavlem Matouškem
na automatickou tlakovou stanici (stavba bez čp/če) na pozemku stpč. 1252
v k.ú. Poříčí nad Sázavou s opěrnou zdí.
b. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
13 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
10. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Souhlasí s koupí domu č.p. 265, který stojí na pozemku stpč. 855 v k.ú.
Poříčí nad Sázavou, a jehož vlastníkem je JEDNOTA Benešov, družstvo, IČ
00031739, za kupní cenu 2 000 000 Kč, která bude uhrazena z přebytku
hospodaření minulých let.
b. Pověřuje radu obce přípravou a schválením kupní smlouvy.
c. Pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování
13 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
11. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Souhlasí se jmenováním Jana Krůty st. do výboru místní Agendy 21.
Hlasování
4 Pro 5 Proti 4 Se zdrželi – NÁVRH NEBYL PŘIJAT

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Jiří Krema v.r.
ověřovatel

Richard Puška, DiS, v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 12.3.2015
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE ZE DNE 12.3.2015
1. Kriminální policie ČR informovala obec o výsledku svého šetření, na základě
kterého bylo zjištěno, že anonymy na žlutozelených papírech před volbami v říjnu
2014 psal a do 400 domácností nechal poštou rozeslat někdejší starosta obce
Jaroslav Přenosil, kandidát do poříčského zastupitelstva za Sdružení nestraníků.
Jmenovaný se na policii k činu doznal a uvedl, že anonymy psal s „dalšími
osobami“. Ty odmítl jmenovat. Rada obce toto jednání odsuzuje.
2. Ve dnech 24.2. a 4.3. se konaly schůzky DSO vodovodního přivaděče Javorník,
kterých se za Obec Poříčí účastnil starosta a p. Ing. Stibůrek. Hlavním tématem
jednání jsou probíhající práce na rekonstrukci vodovodního přivaděče Benešov –
Javorník. Práce mají být dle podmínek dotace dokončeny do října 2015.
V současné době je z důvodu průtahů ze strany zhotovitelné firmy na stavbě
zpoždění. Podle upraveného harmonogramu by však měly být práce dokončeny
v termínu. Právní zástupce obce zároveň ve spolupráci s předsedou svazku
navrhne úpravu stanov k zajištění větší stability svazku. Návrhy budou
projednány správní radou, a poté případně zastupiteli jednotlivých obcí.
3. V únoru letošního roku došlo k ukončení pracovního poměru s paní Janou
Nálevkovou dohodou. Paní Nálevková pracovala na obecním úřadě od roku 2008
a rada obce jí tímto děkuje za mnohaletou výtečnou práci. V současné době je
účetní agenda zajišťována na základě dohody o pracovní činnosti s paní Monikou
Chábovou a paní Lenkou Barkovou.
4. Od dubna, případně dle dohody s úřadem práce, budou do zaměstnaneckého
poměru přijati další pracovníci v rámci veřejně prospěšných prací, a to zejména
na úklidové a pomocné práce v obci. Mzdy těchto pracovníků hradí zcela úřad
práce.
5. Finanční výbor a rada obce vedl úspěšné jednání s obcemi Nespeky a Mrač o
úhradě vybavení do další 1. třídu pro školní rok 2015 / 2016. Každá z okolních
obcí přispěje částkou 100 tis.Kč. Dále finanční výbor se jmenovanými obcemi
jedná o jejich spoluúčasti na úhradě neinvestičních nákladů na provoz školy.
6. Státní fond životního prostředí ČR dokončil závěrečné vyhodnocení akcí
„Snižování spotřeby energie v ZŠ“ a „Snižování spotřeby energie v MŠ“. Státní
fond konstatoval, že dotační prostředky byly použity v souladu s podmínkami
dotace.

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce
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