Č.j.: 847/2015
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 8.12.2015
Přítomno:

11 zastupitelů

Omluveni:

Bc. Martina Vojtíšková
Jan Krůta st.
Stanislav Pěkný
František Pohunek

Hosté:

Ing. Ivo Kokrment - VRV
Ing. Michal Stibůrek – finanční výbor obce

Občanů:

18 občanů

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

Složení slibu nového zastupitele a volba člena rady obce
Zpráva o činnosti rady obce
Zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Poříčí nad Sázavou
Zpráva o kontrole provedené kontrolním výborem obce dne 25.11.2015
Projednání transformace DSO Javorník (zájmové sdružení – DSO) a koncesní
smlouvy (provozovatel přivaděče Javorník – Benešov)
Projednání návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu mezi obcí a
VHS Benešov s.r.o. (splašková kanalizace)
Projednání OZV č. 1/2015 (poplatek za komunální odpad) a OZV č. 2/2015 (systém
shromažďování, sběru … odpadu)
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu na roky 2017 a
2018
Diskuze

Hlasování o odsouhlasení upraveného znění programu
11 Pro 0 proti 0 se zdrželo
Zapisovatel/ka:

Monika Chábová (11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi)

Ověřovatelé:

Ing. Pavel Mikoláš, Vladislav Mareš (11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi)

Návrhová komise:

Mgr. Radim Navrátil, Ing. Marta Prachařová (11 pro, 0 proti 0 se
zdrželi)

BOD 1)
Dne 2.12.2015 se své funkce vzdal pan MUDr. Roman Mrva. Starosta děkuje panu
MUDr. Mrvovi za jeho mnohaletou práci v zastupitelstvu i radě obce. Dle zákona na uvolněné
místo nastupuje pan Vladislav Mareš, který skládá slib. Starosta dále navrhuje, aby na
uvolněné místo člena rady obce byl zvolen pan Mgr. Radim Navrátil.
Zastupitelstvo obce po projednání
a. Volí Mgr. Radima Navrátila členem rady obce.
Hlasování
10 Pro 0 Proti 1 Se zdrželo
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BOD 2)
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 3)
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 4)
Pan Jeníček seznamuje se zprávou o kontrole provedené kontrolním výborem dne
25.11.2015. Kontrolou zápisů a usnesení rady obce nebyla zjištěna žádná pochybení.
Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je
uvedeno v příloze usnesení.
BOD 5)
Ing. Kokrment informuje o koncesním řízení na přivaděč Javorník – Benešov. Nejvýhodnější
nabídku na provozování předložila společnost VHS Benešov s.r.o. Místostarostka informuje o
procesu likvidace starého sdružení a převodu majetku na nové sdružení, včetně finanční
spoluúčasti obce na dotaci na výstavbu nového přivaděče. Návrhová komise nechává
hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 6)
Starosta seznamuje s dodatkem č. 1 ke smlouvě s VHS Benešov s.r.o., kterým se prodlužuje
doba nájmu o jeden rok. V příštím roce bude provedeno koncesní řízení na provozovatele dle
zákona. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je
uvedeno v příloze usnesení.
BOD 7)
Starosta seznamuje s návrhem OZV č.1/2015 a OZV č.2/2015. Výše úhrady za odpad se
v roce 2016 nezmění. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování
probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 8)
Místostarostka seznamuje s návrhem rozpočtu obce na rok 2016 a rozpočtovým výhledem na
roky 2017 a 2018. Dokumenty byly zveřejněny na úřední desce a internetových stránkách
obce. Další podklady měli zastupitelé i veřejnost dispozici na obecním úřadě. Místostarostka
podrobně seznamuje s jednotlivými výdajovými oddíly a paragrafy. Starosta informuje o
hlavních investicích, které jsou v rozpočtu na rok 2016 zohledněny – např. další etapa
vodovodu v ulici K Zádušnímu, územní plán obce nebo zábradlí v Benešovské. Pan Jeníček
se dotazuje na obsah položky „Životní prostředí“. Obsahuje náklady na likvidaci odpadů,
separaci a bioodpady. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování
probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 9)
Starosta navrhuje pořízení nového zábradlí podél chodníku v ulici Benešovská, dle nabídky
firmy Sládek Group a.s.
P. Ouředník žádá o instalaci lampy VO do ulice Bukovanská. Starosta zadá provozovateli sítě
– firmě Osvětlení Týnec. P. Jenšíková upozorňuje, že lidé často do kontejnerů na bioodpad
vyhazují trávu a listí v plastových pytlích. Starosta – obec zvýší osvětu v Poříčském
zpravodaji.
Ing. Benda upozorňuje, že stavební firma v lokalitě U Vrby znečistila vozovku. Starosta –
situace byla dnes (tj. úterý 8.12.) řešena na místě se stavbyvedoucím za přítomnosti Policie
ČR. Nepořádek z vozovky firma ihned uklidila a následující den (tj. středa) provede čištění
vodou.

Strana 2 (celkem 7)

Pan Jeníček se dotazuje na situaci s prodejnou COOP. Starosta odpovídá – firma nemá
zájem budovu prodat, nicméně podle některých dosavadních ohlasů se s výměnou personálu
služby prodejny zlepšily, což je pozitivní.
Místostarostka se dotazuje na plánované bagrování Konopišťského potoka od řeky
k viaduktu. Starosta odpovídá – bagrování mělo začít již v říjnu, ale dle posledních informací
firma, která ve výběrovém řízení státního podniku Povodí Vltavy zvítězila, zkrachovala, a
hledá se firma nová. Starosta prověří aktuální stav u Povodí Vltavy.
Starosta děkuje zastupitelům i veřejnosti za celoroční nezištnou práci pro obec, zájem o
obecní dění a účast na zasedáních zastupitelstva obce i kulturních akcích a přeje všem
příjemné prožití adventu a Vánoc.
Starosta končí v 19:50 hod. zasedání zastupitelstva.

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Ing. Pavel Mikoláš v.r.
ověřovatel

Vladislav Mareš v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 8.12.2015
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Č.j.: 848/2015
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 8.12.2015
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Volí Mgr. Radima Navrátila členem rady obce.
Hlasování
10 Pro 0 Proti 1 Se zdrželo
2. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze dne 8.12.2015.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
3. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o činnosti Základní školy a mateřské školy Poříčí nad
Sázavou ze dne 8.12.2015.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
4. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o kontrole provedené kontrolním výborem obce dne
25.11.2015.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
5. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje v souladu s § 23 odst. 1 písm. c) zák. č. 139/2006 Sb. o
koncesních smlouvách a koncesním řízení, v platném znění koncesní
smlouvu uzavřenou mezi dobrovolným svazkem obcí Vodovodní přivaděč
Javorník – Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov, IČO 024
68 085 a Vodohospodářskou společností Benešov s.r.o., Černoleská 1600,
256 01 Benešov, IČO 475 35 865.
b. Schvaluje přechod neboli předání (dle článku VII. odst. 6 zakladatelské
smlouvy o založení zájmového sdružení obcí) veškerého doposud
nepředaného majetku zájmového sdružení právnických osob Přivaděč
Javorník – Benešov, se sídlem Masarykovo náměstí 100, Benešov, IČO 661
33 602, které bylo zrušeno bez likvidace rozhodnutím správní rady tohoto
zájmového sdružení právnických osob ze dne 14.11.2013, na jeho právního
nástupce Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov, dobrovolný svazek obcí,
se sídlem Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov, IČO 024 68 085, a to
zejména převod celého zůstatku peněžních prostředků po zrušení
bankovního účtu Sdružení č.ú. 324909309/0800 na bankovní účet DSO
č.ú. 3465555309/0800 jako právního nástupce Sdružení.
c. Schvaluje podání návrhu na výmaz zájmového sdružení právnických osob
Přivaděč Javorník – Benešov, se sídlem Masarykovo náměstí 100, Benešov,
IČO 661 33 602, z příslušné registrace poté, co bude realizována část b)
tohoto usnesení tak, aby toto zájmové sdružení právnických osob mohlo
zaniknout.
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d. Schvaluje peněžní vklad obce Poříčí nad Sázavou, IČO 00232513, se sídlem
Sázavská 57, Poříčí nad Sázavou, ve výši 2 451 703,88 Kč do majetku
Vodovodního přivaděče Javorník – Benešov, dobrovolný svazek obcí, se
sídlem Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov, IČO 024 68 085 (dále jen
„DSO“), dle ust. článku 6, odst. 6.3., písm. b) stanov DSO, když obec Poříčí
nad Sázavou je členem DSO, s majetkovou účastí na majetku DSO 39/1000.
Hlasování
10 Pro 0 Proti 1 Se zdrželo
6. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu splaškové kanalizace a
čistírny odpadních vod obce Poříčí nad Sázavou.
b. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
7. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje OZV č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
b. Schvaluje OZV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Poříčí nad Sázavou.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
8. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2016, který je přílohou tohoto
usnesení.
b. Schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2017 a 2018.
c. Pověřuje radu obce rozčleněním schváleného rozpočtu na položky.
d. Pověřuje radu obce změnou rozpočtu dle skutečných příjmů a výdajů formou
rozpočtového opatření k 31.12.2015.
Hlasování
10 Pro 0 Proti 1 Se zdržel

Strana 5 (celkem 7)

9. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje nákup zábradlí podél chodníku v Benešovské ulici, dle nabídky
firmy Sládek Group, a.s. v ceně 134 648 Kč.
b. Pověřuje starostu objednáním.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Ing. Pavel Mikoláš v.r.
ověřovatel

Vladislav Mareš v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 8.12.2015
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE ZE DNE 8.12.2015
1.

Během měsíců října a listopadu byl opraven chodník v Benešovské ulici. Práce prováděla
firma Sládek Group a.s. na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 5.10.2015. Dílo
bylo dokončeno v souladu s projektovou dokumentací a schváleným rozpočtem.

2.

Dále pokračují práce na výstavbě přivaděče Javorník - Benešov. Obec Poříčí nad Sázavou
je členem dobrovolného svazku obcí, který přivaděč vlastní. Zhotovitel nedodržel
prodloužený termín dokončení díla a práce pokračují i po 30.11.2015, tedy termínu, do
kterého mělo být dílo předáno. Konečným termínem pro uvedení nového vodovodu do
provozu je 10. prosinec 2015. Předávání díla by mělo začít dne 15. prosince. V těchto
dnech probíhají tlakové zkoušky položeného řadu. V návrhu rozpočtu obce na rok 2016 je
zároveň rozbedněna finanční spoluúčast naší obce ve výši cca 2,5 mil.Kč, ke které jsme
zavázáni svým členstvím ve sdružení. Rada obce se správní radu dále snaží přesvědčit o
nutnosti aktualizace stanov DSO a s právní a účetní kanceláří a je řešena otázka
dodatečného vypořádání podílů mezi jednotlivými obcemi po transformaci svazku v roce
2013.

3.

Dne 13. listopadu 2015 podepsali starostové obcí Nespeky a Poříčí nad Sázavou smlouvu
o úhradě neinvestičních nákladů na provoz školy. Na základě této smlouvy bude obec
Nespeky naší obci každoročně hradit rozdíl mezi prostředky, které poskytuje na provoz
školy Ministerstvo financí, a skutečnými náklady na jednoho žáka. O podobě smlouvy
jednaly obě obce od jara letošního roku. Obec Mrač bude návrh smlouvy projednávat na
svém zasedání v prosinci letošního roku.

4.

Ke 30.11.2015 skončila podle dle rozhodnutí MŠMT akce „Stavební úpravy mateřské
školy v Poříčí nad Sázavou“. Stavební část díla byla předána již ke 30. září, interiérové
vybavení bylo dodáno v listopadu.

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce
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