Č.j.: 402/2014
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 4.6.2014
Přítomno:

11 zastupitelů

Omluveni:

Ing. Luboš Kurz
Jan Krůta
MUDr. Roman Mrva
Jiří Pěkný

Hosté:

-

Občanů:

11

Program:

1. Zpráva o činnosti rady obce
2. Projednání závěrečného účtu obce Poříčí nad Sázavou za rok 2013, účetní
závěrky obce za rok 2013 a zprávy nezávislého auditora
3. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2014 – 2018,
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
4. Projednání výsledku zadávacího řízení a smlouvy se zhotovitelem na opravu
komunikace v ulici V Radešovkách
5. Projednání návrhu darovací smlouvy mezi obcí a Wrigley Confections ČR –
vodovodní přivaděč.
6. Projednání návrhu kupní smlouvy – parc.č. 882/8 v k.ú. Poříčí nad Sázavou
(Potočiny)
7. Projednání návrhu kupní smlouvy – parc.č. 510/1 v k.ú. Poříčí nad Sázavou
(K Zádušnímu)
8. Projednání návrhu kupní smlouvy – parc.č. 3307/7 v k.ú. Poříčí nad Sázavou
(Vrabčí Brod)
9. Projednání návrhu na instalaci kamerového systému v areálu základní a
mateřské školy
10. Diskuze
11. Usnesení
Hlasování o odsouhlasení doplněného znění programu
9 Pro 0 proti 0 se zdrželo
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Zapisovatel/ka:

Ing. Prachařová Marta (8 pro, 0 proti, 1 se zdržela)

Ověřovatelé:

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

Návrhová komise:

František Vondrák, Ing. Libor Rajdl (8 pro 0 proti 1 se zdržel)

BOD 1)
Místostarostka seznamuje se zprávou o činnosti rady obce.
V cca 18.45 hod. přichází p. Vladislav Mareš.
BOD 2)
Místostarostka seznamuje se zprávou nezávislého auditora o hospodaření obce za rok 2013,
účetní závěrkou obce za rok 2013 a závěrečným účtem obce za rok 2013, včetně podkladů.
A. Ježek klade konkrétní dotazy na položky čerpaného rozpočtu z roku 2013 – starosta
odpovídá a dále odkazuje na zveřejněné informace.
BOD 3)
Starosta informuje o povinnosti stanovit počet zastupitelů na příští volební období. Navrhuje
zachovat stávající počet 15.
P.Vondrák zpochybňuje demokratický průběh voleb v roce 2010. Starosta vysvětluje, že
každé sdružení má právo delegovat člena volební komise, čehož již v minulosti kandidující
sdružení využila. K zajištění řádného průběhu voleb jsou nastavena zákonná opatření.
Starosta a Mgr. Navrátil nabádají p. Vondráka a další případné kandidáty především
k důstojnému a lidskému průběhu předvolebních akcí tak, aby nebyly narušeny mezilidské
vztahy v obci a mezi zastupiteli. V minulosti byly některým kandidátům a jejich rodinám
rozesílány výhružné anonymní dopisy, veřejnost rozhořčily i urážlivé občasníky p. Přenosila
(Ukazatel).
BOD 4)
Starosta informuje o průběhu a výsledku zadávacího řízení na akci „Oprava komunikace
v ulici V Radešovkách“. Dále seznamuje s návrhem smlouvy o dílo a plánovaným postupem
prací. Nikdo nemá připomínek.
BOD 5)
Starosta seznamuje s návrhem darovací smlouvy mezi obcí a spol. Wrigley Confections ČR.
Seznamuje se závazky, které obci ze smlouvy vyplývají (zejména dořešení majetkoprávních
vztahů). Podle vyjádření provozovatele VHS Benešov s.r.o. je vodovodní řad v dobrém
technickém stavu a nejbližší investicí by v horizontu cca 10 let měla být výměna čerpadla ve
stanici v Podmračí. Nikdo nemá připomínek.
BOD 6)
Starosta seznamuje s návrhem kupní smlouvy k pozemku parc.č. 882/8 v k.ú. Poříčí nad
Sázavou. Nikdo nemá připomínek.
BOD 7)
Starosta seznamuje s návrhem kupní smlouvy k pozemku parc.č. 510/1 v k.ú. Poříčí nad
Sázavou. Jedná se o svah, který se při loňských povodních částečně sesunul. Ze smluv
budou odstraněny díly odměřené z pozemku 510/2, který nebyl součástí vyhlášeného
záměru. Rada obce na tyto části vypíše nový záměr. Nikdo nemá připomínek.
BOD 8)
Starosta seznamuje s návrhem kupní smlouvy k pozemku parc.č. 3307/7 v k.ú. Poříčí nad
Sázavou. Nikdo nemá připomínek.
Richard Puška přichází v cca 19.10 hod.
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BOD 9)
Starosta seznamuje s nabídkou firmy M2C na instalaci kamerového systému v areálu
základní a mateřské školy. Nikdo nemá připomínek. Mgr. Navrátil blíže popisuje funkčnost
systému a jeho plánované využití – k ochraně majetku.
BOD 10)
P. Přenosil – dotazuje se, že zda je plánováno i rozšíření vodovodu ve Sportovní ulici
směrem k fotbalovému hřišti. Starosta – ano.
Starosta informuje o jednání s Policií ČR – území obce na silnici II/109 bude nově ohraničeno
vilami a benzínovou stanicí. Na rovném úseku kolem spol. Wrigley bude rychlost 90 km /h.
Před mostem bude opět začátek obce a zastavovací semafor.
A.Presler – navrhuje instalovat v části Lutov snížení rychlosti na 30 km/h. Starosta – bude
řešeno s dopravním inženýrem, či firmou.
Starosta vyhlašuje přestávku.
Po přestávce probíhá hlasování, viz. usnesení.
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

Jiří Krema v.r.
ověřovatel

Mgr. Radim Navrátil v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 6.6.2014
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Č.j.: 403/2014
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 4.6.2014
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze dne 4.6.2014.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
2. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 bez výhrad.
b. Schvaluje zprávu nezávislého auditora s výrokem bez výhrad o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.
c. Schvaluje účetní závěrku obce za rok 2013.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
3. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Stanovuje dle zákona č. 128/2000 Sb. (o obcích) počet členů zastupitelstva
obce pro následující volební období 2014 – 2018 na 15.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
4. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje výsledek veřejné zakázky „Oprava ulice V Radešovkách“.
b. Schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a společností EUROVIA CS a.s. na
opravu komunikace v ulici V Radešovkách.
c. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
5. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje darovací smlouvu mezi obcí a společností Wrigley Confections
ČR, kom.spol. na darování „Vodovodního přivaděče“.
b. Pověřuje starostu podpisem po doplnění příloh smlouvy ze strany Dárce.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
6. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a manželi Čedíkovými na prodej parc.č.
882/8 v k.ú. Poříčí nad Sázavou.
b. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
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7. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a manželi Volfovými na prodej odměřené
části parc.č. 510/1 v k.ú. Poříčí nad Sázavou.
b. Pověřuje radu obce vyhlášením záměru prodeje na odměřený díl parc.č.
510/2 v k.ú. Poříčí nad Sázavou.
c. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
8. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a manželi Vodičkovými na prodej
odměřené části parc.č. 510/1 v k.ú. Poříčí nad Sázavou.
b. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
9. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a p. Milanem Kačírkem na prodej
odměřené části pozemku parc.č. 3307/4.
b. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
10. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje posílení rozpočtu ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou, příspěvkové
organizace, na rok 2014 o 153 tis.Kč za účelem instalace kamerového
systému do budovy školy a školky, dle nabídky firmy M2C.
Hlasování
10 Pro 0 Proti 1 Se zdržel (Richard Puška, DiS)

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka

Jiří Krema v.r.
ověřovatel

Mgr. Radim Navrátil v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 6.6.2014
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE ZE DNE 4.6.2014
1. V měsíci květnu uspořádala advokátní kancelář JUDr. Vychopeně zadávací řízení
na opravu ulice V Radešovkách,dle předchozího usnesení zastupitelstva obce.
Nejlevnější nabídku předložila firma EUROVIA CS. Nabídky podalo celkem 5
společností. Jejich hodnocení proběhlo dne 27.5.2014 a zastupitelé na něj byli
pozváni písemně. Projednání návrhu smlouvy o dílo je samostatným bodem
dnešního zasedání.
2. V měsíci březnu provedlo Ministerstvo vnitra ČR na základě udání místního
občana kontrolu obce s ohledem na nakládání s majetkem obce, konkrétně
prodejem pozemku p.č. 190/4 v k.ú. Poříčí nad Sázavou (Za Vodou). Dle výroku
kontroly „Ministerstvo vnitra neshledalo v dispozicích s tímto nemovitým
majetkem porušení zákona o obcích“.
3. V průběhu voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. – 24.5.2014 provedl
Krajský úřad Středočeského kraje kontrolu plnění povinností obce při zajišťování
průběhu voleb. Kontrola neshledala žádná pochybení a skončila s výrokem bez
závad.
4. Ve čtvrtek 29.5.2014 provedl Finanční úřad Středočeského kraje na obecním
úřadě kontrolu čerpání dotace na stavbu dětského hřiště na návsi z roku 2009.
Kontrola neshledala žádná pochybení, dotační prostředky byly využity
v souladu se závaznými podmínkami programu.
5. V zákonném termínu byla připravena a předložena zpráva nezávislého auditora o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013. Auditor vyjadřuje výrok
k souladu hospodaření obce Poříčí nad Sázavou s hledisky přezkoumání
hospodaření za rok 2013 se závěrem bez výhrad. Při přezkoumání
hospodaření obce za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které by
negativně ovlivnily hospodaření územního celku.
6. Rada obce zahájila projekční přípravu rozšíření vodovodního a kanalizačního
řadu v ulici Žižkově. V případě vodovodního a kanalizačního řadu na Hvozdec
přes Lutov probíhá stavební řízení. Rada obce dále připravuje etapizaci stavby
kanalizace a vodovodu v části obce K Zádušnímu, Na Kopečku a Na Hrázi.
7. V následujícím týdnu bude Městskému úřadu v Benešově podána žádost o
vydání stavebního povolení na akci „Chodníky na návsi“ a „Přechod u mateřské
školy“.

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce
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