Č.j.: 664/2014
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 29.9.2014
Přítomno:

11 zastupitelů

Omluveni:

Ing. Luboš Kurz
Vladislav Mareš
Jan Krůta
MUDr. Roman Mrva

Hosté:

-

Občanů:

12

Program:
1. Zpráva o činnosti rady obce
2. Projednání návrhu prodeje pozemku kat. č. 510/2 v k.ú. Poříčí nad Sázavou
(odměřené části)
3. Projednání návrhu prodeje pozemku kat. č. 497/1 v k.ú. Poříčí nad Sázavou
(odměřená část parc.č. 497/42)
4. Projednání návrhu prodeje pozemku kat. č. 497/4 v k.ú. Poříčí nad Sázavou
(odměřená část parc.č. 497/41)
5. Projednání návrhu povýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou z důvodu
otevření dvou 1. tříd.
6. Projednání provozu tělocvičny ZŠ pro zájmová sdružení ve školním roce 2014 /
2015.
7. Diskuze
8. Usnesení
Hlasování o odsouhlasení doplněného znění programu

11 Pro 0 proti 0 se zdrželo
Zapisovatel/ka:

Ing. Marta Prachařová ( 10 pro, 0 proti, 1 se zdrželi)

Ověřovatelé:

Bc. Martina Vojtíšková, Richard Puška, DiS. (9 pro 0 proti 2 se
zdrželi)

Návrhová komise:

Mgr. Radim Navrátil, Jiří Krema (9 pro 0 proti 2 se zdrželi)

BOD 1)
Místostarostka seznamuje se zprávou o činnosti rady obce. Nikdo nemá připomínek.
BOD 2)
Starosta informuje o provedeném záměru prodeje, seznamuje s návrhem kupní smlouvy.
Nikdo nemá připomínek.
BOD 3)
Starosta informuje o provedeném záměru prodeje, seznamuje s návrhem kupní smlouvy.
Nikdo nemá připomínek.
BOD 4)
Starosta informuje o provedeném záměru prodeje, seznamuje s návrhem kupní smlouvy.
Nikdo nemá připomínek.
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BOD 5)
Mgr. Navrátil zdůvodňuje žádost o povýšení rozpočtu ZŠ a MŠ o částku 150 000,00 Kč. Dále
navrhuje vyzvat okolní obce, jejichž děti do poříčské školy docházejí, k úhradě příspěvku na
vybavení učeben prvních tříd. Nikdo nemá připomínek.
BOD 6)
Starosta navrhuje provoz tělocvičny pro zájmová sdružení v rozsahu předchozích let. Nikdo
nemá připomínek.
BOD 7)
Starosta seznamuje v návrhem dohody s firmou DOMKOMA a pány Matouškem a Kočím –
změna osob, které jsou povinny plnit z původní smlouvy, p. Kočí a p.Matoušek. Starosta dále
informuje o probíhající stavbě ATS U Vrby. Stavební práce provádí na základě dohody s obcí
soukromý investor. O pořízení výstrojní části bude rozhodovat ZO.
Na dotaz Bc. Vojtíškové starosta informuje o stavbě kanalizace v Nespekách a Městečku, vč.
uzavření smlouvy o věcném břemeni na pozemky v k.ú. Poříčí nad Sázavou.
P. Gruber žádá, aby obec vyzvala firmu VETA INVESTMENT k posečení pozemků v lokalitě
Za Vodou.
P. Vondrák se dotazuje na záměr pronájmu bytu nad poštou. Starosta informuje o
provedeném záměru. Podmínky záměru bylo nutné stanovit přesně dle podmínek dotace, ze
které byly byty pořízeny, včetně výše nájemného. Obec nemohla výši nájemného stanovit
sama, ani vybírat podle výše nabídek. Porušila by tím podmínky dotace a vystavila se riziku
jejího vrácení a nutnosti hradit penále.
P. Krůta st. má zájem o silniční obrubníky vymontované při opravě chodníku v Benešovské
ul. Nutno řešit s novým ZO po volbách.
Starosta děkuje všem zastupitelům, radním, zaměstnancům školy a školy a dalším občanům
za práci v končícím volebním období.
Starosta vyhlašuje přestávku.
Po přestávce probíhá hlasování, viz. usnesení.
Starosta děkuje za účast na zastupitelstvu.
Starosta končí ve 20 hod. zasedání zastupitelstva.

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarosta

Bc. Martina Vojtíšková v.r.
ověřovatel

Richard Puška, DiS. v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 29.9.2014
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Č.j.: 665/2014
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29.9.2014
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze dne 29.9.2014.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
2. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a Václavem Klečkou, V Radešovkách
278, Poříčí nad Sázavou, na koupi odměřené části pozemku parc.č. 497/1,
označené novým parc.č. 497/42 v k.ú. Poříčí nad Sázavou o výměře 344 m2
v ceně 275.544 Kč.
b. Schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a manželi Karlem a Alžbětou Říhovými,
Nedvězská 2226/8, Praha, na koupi odměřené části pozemku parc.č. 497/4,
označené novým parc.č. 497/41 v k.ú.Poříčí nad Sázavou o výměře 491 m2
v ceně 395.255 Kč.
c. Schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a manželi Petrem a Petrou Volfovými, U
Roháčových kasáren 24, Praha, na koupi odměřené části pozemku parc.č.
510/2, označené jako díl „c“ o výměře 39 m2 v ceně 273 Kč.
d. Schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a manželi Zdeňkem a Marií Vodičkovými,
K Zádušnímu 277, Poříčí nad Sázavou, na koupi odměřené části pozemku
parc.č. 510/2, označené jako díl „b+c“ o výměře 251 m2 v ceně 1.255 Kč.
e. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
3. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Souhlasí s provozem tělocvičny ZŠ pro činnost zájmových sdružení ve
školním roce 2014/2015 v rozsahu předchozích let.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
4. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Souhlasí s povýšením rozpočtu ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou o 150 000,00
Kč.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
5. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje dohodu mezi obcí, firmou DOMKOMA s.r.o. a pány Pavlem
Matouškem a Jiřím Kočím o budoucím předání tlakové stanice ATS
Pavlíkova.
b. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarosta

Bc. Martina Vojtíšková v.r.
ověřovatel

Richard Puška, DiS. v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 29.9.2014
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE ZE DNE 29.9.2014
1. V srpnu 2014 byly na základě rozhodnutí zastupitelstva obce zahájeny práce na
akcích Chodníky na návsi a Přechod u MŠ. Práce pokračují podle
harmonogramu a schváleného dodatku č.1, kterým se termín dokončení
prodloužil o 1 měsíc –tj. do 20.10.2014. Reálně se nicméně předpokládá
ukončení do 6.10.2014.
2. Sdružení obcí Přivaděč Javorník – Benešov schválilo smlouvu se zhotovitelem,
sdružením „Vodovod Benešov 2014“, na rekonstrukci vodovodního přivaděče
Javorník. Termín dokončení prací je stanoven na 31.10.2015. Celkový objem
investice by měl činit cca 297 mil. Kč., větší část by měla být financována
z dotace, předpokládá se však i spoluúčast členů Sdružení ve výši odpovídající
procentním podílům, v případě naší obce cca 4 procenta. Rada obce již
v minulosti vznesla požadavky na ostatní členy spolku, týkající úpravy stanov. K
dnešnímu dni neproběhlo žádné jednání k těmto připomínkám.
3. Obecní úřad zajišťuje přípravu obecních voleb, které se uskuteční ve dnech 10. a
11.10.2014. Volební místnost bude umístěna tradičně v zasedací místnosti
obecního úřadu.
4. Rada obce podala 2 žádosti o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ČR na projekty „Půdní vestavba 2 ateliérových tříd v ZŠ“ a „II. etapu
rozšíření MŠ“.

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarosta

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce
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