Č.j.: 169/2016/Poř
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 3.3.2016
Přítomno:

12 zastupitelů

Neomluven:

Jan Krůta, ml.

Hosté:

Ing. Michal Stibůrek – finanční výbor obce

Občanů:

16 občanů

Program:

1. Zpráva o činnosti rady obce
2. Zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Poříčí nad Sázavou
3. Projednání výsledku výběrového řízení – Prodloužení vodovodu a kanalizace
v ulici Na Hrázi a K Zádušnímu v obci Poříčí nad Sázavou – 2. etapa
4. Projednání návrhu na opravu komunikace ve vybrané ulici (výběr ulice)
5. Projednání návrhu na stanovení nájemného za provozování vodovodu
6. Projednání návrhu na pořízení komunálního stroje pro letní a zimní údržbu –
sekačka GOLIATH 4x4 s příslušenstvím
7. Projednání rozpočtového opatření č. 1
8. Diskuze
Hlasování o odsouhlasení upraveného znění programu
12 Pro 0 proti 0 se zdrželo
Zapisovatel/ka:

Monika Chábová (12 pro, 0 proti, 0 se zdrželi)

Ověřovatelé:

Bc. Martina Vojtíšková, Jiří Krema (10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)

Návrhová komise:

Mgr. Radim Navrátil, Ing. Marta Prachařová (10 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.
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 se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek k výběru zhotovitele akce
Prodloužení vodovodu a kanalizace v ulici Na Hrázi a K Zádušnímu – 2. etapa. Všichni
zastupitelé byli na otevírání obálek a posuzování nabídek přizváni písemně. Nejnižší nabídku
podala společnost VHS Benešov s.r.o., a to 632.962,70 Kč včetně DPH. K dispozici je
projektová dokumentace. Na dotaz p. Jeníčka o spoluúčasti obyvatel na vybudování přípojek
starosta odpovídá, že obec je ze zákona povinna umožnit napojení, je-li to technicky možné.
Ulice bude po celou dobu stavby průjezdná. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu
usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
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BOD 4)
Rada obce pro letošní rok doporučuje provést opravu ulice Ke Kříži, která naváže na opravu
ulice V Radešovkách provedenou před dvěma roky. Cena je odhadována na 2,5 mil.Kč
včetně DPH. P. Pohunek navrhuje provést takové úpravy, které zabrání stékání vody při
deštích z polí na novou komunikaci. Starosta se s panem Pohunkem a panem Vondrákem
sejde před stavbou na místě a věc se pokusí vyřešit se zhotovitelem, který vzejde
z výběrového řízení. Zároveň se obec v letošním roce pokusí provést nejnutnější opravu ulice
Strmé. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je
uvedeno v příloze usnesení.
BOD 5)
Starosta seznamuje s návrhem na stanovení nájemného provozovateli vodovodu společnosti
VHS Benešov s.r.o. ve výši 1 mil.Kč ročně. Nedojde k navýšení stanovené ceny pitné vody,
ale k dorovnání ceny, kterou platí společnost WRIGLEY, a to podle cenových předpisů. Takto
získané prostředky budou použity do fondu obnovy vodovodu a kanalizace. Společnost
WRIGLEY byla o změně informována. Nájemné se navrhuje stanovit od 1.7.2016. Návrhová
komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze
usnesení.
BOD 6)
P. Krema seznamuje s návrhem na pořízení stroje GOLIATH 4x4 s příslušenstvím pro letní i
zimní údržbu obce. Stávající traktůrky (ridery) jsou již po životnosti a nedostačují k zajištění
kompletní údržby, nebudou nicméně odepisovány a doslouží jako pomocné stroje. Návrhová
komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze
usnesení.
BOD 7)
Místostarosta seznamuje s návrhem rozpočtového opatření č. 1. Jedná se o položkový
přesun prostředků vyhrazených na spolufinancování rekonstrukce vodovodního přivaděče
Javorník. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak
je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 8)
Starosta seznamuje s návrhem pamětní desky k rodnému domu spisovatele p. Topola. Návrh
zpracovává ve spolupráci se sochařem a rodinou pan Herda.
Starosta žádá místní sdružení o předložení žádostí o finanční příspěvky na rok 2016.
Pan Krůta st. čte své zdůvodnění, proč rezignoval na post zastupitele.
T. Jeníček se dotazuje na kapacitní možnosti základní školy – tj. zda je kam umístit děti
v případě otevírání dalších dvou prvních tříd. Ředitel školy seznamuje s připravenými projekty
rozšíření ZŠ. V případě, že obec nezíská dotace, o které žádá, budou se na investici muset
podílet okolní obce.
Starosta děkuje za účast na zastupitelstvu.
Starosta končí v 19:20 hod. zasedání zastupitelstva.

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Jiří Krema v.r.
ověřovatel

Bc. Martina Vojtíšková v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 3.3.2016

Strana 2 (celkem 5)

Č.j.: 170/2016/Poř
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 3.3.2016
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze dne 3.3.2016.
Hlasování
12 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 3.3.2016.
Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
3. 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
– 2. etapa.
b. Schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a společností VHS Benešov s.r.o. na akci
Prodloužení vodovodu a kanalizace v ulici Na Hrázi a K Zádušnímu – 2.
etapa v ceně 523.109,67 Kč bez DPH.
c. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
4. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Pověřuje radu obce vyhlášením výběrového řízení na opravu komunikace
v ulici Ke Kříži.
Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
5. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Stanovuje nájemné za provozování vodovodního řadu ve výši 1 mil.Kč ročně,
a to s platností od 1.7.2016.
b. Nařizuje provozovateli vodovodního řadu účtovat všem podnikatelským a
nepodnikatelským subjektům v obci jednotnou cenu pitné vody v souladu
s cenovými předpisy.
Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
6. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje nákup sekačky GOLIATH 4x4 s
žacím ústrojím 110 cm, shrnovací radlicí, předním univerzálním závěsem a
závěsem GOLIATH v celkové ceně 270 389,25 Kč, včetně DPH, dle nabídky
pana Tomáše Dvořáka, Křižíkova 2267, Benešov (sekačky-pily).
Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
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7. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Hlasování
12 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

Bc. Martina Vojtíšková v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 3.3.2016
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE ZE DNE 3.3.2016
1.

V období od posledního zasedání zastupitelstva obce byly podány dvě žádosti o dotaci na půdní
vestavbu 2 ateliérových tříd a kabinetu učitele do základní školy. Jedna žádost byla podána na
Ministerstvo financí, další na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V únoru byla podána
žádost o dotaci Ministerstva vnitra o dotaci na garáž hasičské zbrojnice.

2.

V lednu bylo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy podáno závěrečné vyhodnocení loňské
dotační akce Stavební úpravy mateřské školy Poříčí nad Sázavou.

3.

V lednu 2016 předala firma ATELIER AURUM dokončené výstupy z první etapy zpracovávání
nového územního plánu obce, a to doplňující rozbory a průzkumy a návrh zadání. V současné
době je připravováno veřejné projednání uvedených podkladů. Termín veřejného projednání bude
zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce v následujících dnech.

4.

V prosinci skončila stavební část investiční akce Rekonstrukce přivaděče Javorník – Benešov za
cca 280 mil.Kč. Od února teče voda již pouze novým potrubím. V současné době je připravována
kolaudace zařízení a závěrečné vyhodnocení akce. Správní rada stále nereaguje na požadavek
obce Poříčí nad Sázavou na důkladnou revizi a aktualizaci stanov a zakladatelské smlouvy.
Špatně nastavené stanovy např. komplikují předávání pravomocí po výměně vedení města
Benešov.

5.

V lednu vydal Městský úřad Benešov územní rozhodnutí na stavbu chodníku v Benešovské ulici
od kapličky ke hřbitovu, včetně přechodu pro chodce. Aktuálně době jsou připracovány podklady
pro stavební povolení.

6.

V letním semestru leden – červen 2016 zpracovávají studenti 4. ročníku České zemědělské
univerzity, oboru zahradní architektura, návrhy na další úpravy poříčské návsi a prostoru před
prodejnou COOP. Výsledky práce studentů pod vedením Dr. Lucie Miovské budou pro veřejnost
vystaveny v létě letošního roku.

7.

Rada obce a finanční výbor zpracovaly návrh strategického plánu obce na následující roky.
Strategický plán je až do poloviny května k dispozici na internetových stránkách obce a na
obecním úřadě a kdokoliv k němu může uplatňovat připomínky a další návrhy.

8.

Dne 30.11.2015 vydala Policie ČR usnesení, kterým odložila věc trestního oznámení pana
Antonína Ježka na členy rady obce Poříčí nad Sázavou. Šetřením policie bylo i za pomoci
odborných znaleckých posudků bez dalších pochybností prokázáno, že se starostové obce Mgr.
Radim Navrátil a Mgr. Jan Kratzer, ani další členové rady obce, nedopustili při správě obecního
majetku a rozhodování o obecních záležitostech v uplynulých letech žádných trestných činů a
žádným způsobem nepoškodili zájmy obce Poříčí nad Sázavou ani jejích občanů. Informace, které
v této souvislosti opakovaně prezentoval pan Jaroslav Přenosil ve svých anonymních
předvolebních letácích a následně pan Jan Krůta st. ve svých pamfletech, jsou tak od počátku
lživé.

9.

Ve středu 2.3.2016 na své funkce zastupitelů rezignovali pan Jan Krůta st. a pan Stanislav Pěkný
(oba FAN KLUB POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU). Ve lhůtě do 15 dnů vystaví rada obce potvrzení o
vzniku mandátu náhradníkům z téže volební strany.
Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce
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