Č.j.: 815/2016/Poř
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 6.9.2016
Přítomno:

12 zastupitelů

Omluveni:

Ing. Alena Lopatková

Hosté:

Ing. Michal Stibůrek, Ing. Libor Rajdl – finanční výbor obce

Občanů:

12 občanů

Program:
1. Zpráva o činnosti rady obce
2. Projednání návrhu zadání územního plánu obce Poříčí nad Sázavou
3. Projednání postupu realizace investičních akcí „Garáž hasičské zbrojnice“ a „Půdní
vestavba nových tříd v ZŠ“
4. Projednání návrhu strategického plánu obce
5. Projednání provozu tělocvičny ZŠ pro místní zájmová sdružení ve školním roce 2016
/ 2017
6. Projednání nákupu sportovních dresů pro SK Posázavan
7. 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, Richard Puška DiS. (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)
Starosta seznamuje s návrhem územního plánu obce. Veškeré podklady byly zveřejněny a
projednány. Zastupitelé se s návrhem seznámili již na pracovní poradě dne 30.8.2016, kde
paní Pavla Bechyňová zároveň zodpověděla jejich dotazy. Není dalších dotazů ani podnětů.
Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je
uvedeno v příloze usnesení.
BOD 3)
Starosta informuje o průběhu obou investičních akcí. Zastupitelé jsou seznámeni s návrhy
dodatků č. 1 ke smlouvám o dílo. V případě akce „půdní vestavba“ dochází k posunu termínu
realizace o dobu, o kterou byl posunut začátek akce z důvodů na straně investora (obce).
U akce „garáž hasičské zbrojnice“ dochází k posunu termínu z důvodu změny technologie
stavby stropů a dále navýšení ceny (vícepráce) z důvodu doplnění sociálního zařízení (WC +
sprcha), které nebylo původně plánováno, a to o 89.058,27 Kč včetně DPH. Pan Krůta ml. se
ptá, zda zpoždění akce „půdní vestavba v ZŠ“ ohrozilo chod školy a výuku. Mgr. Navrátil
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seznamuje s opatřeními přijatými ve škole v souvislosti se stavbou. Výuka není ohrožena a je
zajištěna v budově i areálu školy. Není dalších dotazů. Návrhová komise nechává hlasovat o
návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 4)
Starosta seznamuje s návrhem strategického plánu, který zpracovala rada obce a finanční
výbor obce. Veřejnost se k návrhu mohla po dobu několika měsíců vyjádřit. Dokument bude
po schválení ZO trvale umístěn na internetové stránky obce www.poricinadsazavou.cz.
Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je
uvedeno v příloze usnesení.
BOD 5)
Rada obce seznamuje s návrhem pravidel pro provoz tělocvičny ZŠ ve školním roce 2016 /
2017 pro zájmová sdružení. Pan Jeníček připomíná, že fungování tělocvičny je významnou
formou podpory místních sdružení. Pan Krůta ml. – víkendové turnaje florbalového oddílu
výrazně komplikovaly dopravu a parkování ve Školní ulici. Mgr. Navrátil – i to je jedním
z důvodů, proč je navrhováno omezení na max. 2 víkendové dny ve školním roce. Návrhová
komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze
usnesení.
BOD 6)
Starosta seznamuje s nabídkou na dresy pro tři dětská a mládežnická družstva fotbalového
oddílu SK Posázavan. Zastupitelé se s nabídkou seznámili již na své pracovní poradě.
Pánové Pohunek a Jeníček vyzdvihují, že se jedná o podporu dětí a mládeže. Zastupitelé
dále považují za vhodné umístit na důstojném místě na dresech znak obce. Návrhová komise
nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze
usnesení.
BOD 7)
Pan Josef Dřízhal upozorňuje, že SK Posázavan provádí v sousedství jeho nemovitosti
nepovolené terénní úpravy, které výrazně mění odtokové poměry v místě. Starosta – bude
řešeno se stavebním úřadem.
Pan Pilát se dotazuje na postup digitalizace katastru v obci. Starosta odpovídá – obec nemá
od katastru od ledna žádné nové informace. Starosta se je pokusí zjistit a předá.
Mgr. Navrátil informuje o dotaci na asistenty ve škole s tím, že stát nemá dostatek finančních
prostředků a chystá se je pravděpodobně poskytnout až v příštím roce. Škola by v takovém
případě potřebovala od obce vratnou půjčku. Bude řešeno dle vývoje situace.
Pan Mareš navrhuje umístění autobusové zastávky do Benešovské ulice ke hřbitovu.
Starosta věc projedná se zástupci sdružení BENEBUS.
Pan Vondrák navrhuje vstoupit v jednání s Českou republikou o převodu pozemků v ulici Ke
Kříži a V Radešovkách.
Starosta děkuje za účast na zastupitelstvu.
Starosta končí v 19:35 hod. zasedání zastupitelstva.

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Bc. Martina Vojtíšková v.r.
ověřovatel

Richard Puška, DiS. v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 6.9.2016
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Č.j.: 816/2016/Poř
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 6.9.2016
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze dne 6.9.2016.
Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
2. Zastupitelstvo obce po projednání
a. bere na vědomí Zprávu o vyhodnocení požadavků uplatněných k návrhu
zadání územního plánu Poříčí nad Sázavou;
b. souhlasí se závěry uvedenými ve Zprávě o vyhodnocení požadavků
uplatněných k návrhu Zadání územního plánu Poříčí nad Sázavou;
c. schvaluje ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5, písm. b) a § 47 odst. 5 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,
upravené Zadání územního plánu Poříčí nad Sázavou;
d. ukládá starostovi:
i. zajistit zpracování návrhu územního plánu v souladu se schváleným
zadáním,
ii. zaslat registrační list Krajskému úřadu Středočeského kraje.
e. Pověřuje radu obce zajištěním dokumentace SEA.
Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
3. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí a firmou STAVOS
Benešov s.r.o. se sídlem Přestavlky u Čerčan 77, 257 23.
b. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí a firmou S-B s.r.o., se
sídlem Husova 332, 264 01 Sedlčany.
c. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
4. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje strategický plán obce.
Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
5. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje podmínky provozu tělocvičny základní školy pro sdružení,
sportovní kluby, spolky, organizace apod.
b. Pověřuje radu obce úpravou podmínek dle potřeby.
Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
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6. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje nabídku firmy Lion Sport s.r.o., Růžová 950/15, 110 00, Praha 1 na
nákup sportovních dresů v celkové ceně 96 307 Kč včetně DPH.
b. Souhlasí, aby na těchto dresech byl použit znak obce Poříčí nad Sázavou.
c. Souhlasí s darováním dresů klubu SK Posázavan.
Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Bc. Martina Vojtíšková v.r.
ověřovatel

Richard Puška, DiS. v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 6.9.2016
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ZRPÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE ZE DNE 6.9.2016
1. Rada obce jednala s vedením JEDNOTA Benešov, družstva, o možné koupi budovy na
návsi. JEDNOTA požaduje mimo jiné garanci 15 let nájmu bez možnosti výpovědi.
Tyto podmínky rada obce odmítla akceptovat. Pronájem pozemku pod budovou
bude řešen formou záměru pronájmu..
2. Rada obce jednala v průběhu letních měsíců s obcemi Mrač a Nespeky o finanční
spoluúčasti obou obcí na investičním projektu „Půdní vestavba nových tříd do ZŠ“.
Zástupci obou obcí přislíbili podílet se poměrně podle počtu žáků. Dohromady se
jedná o cca 630 tis.Kč. Zastupitelstva dotčených obcí budou o spoluúčasti jednat
v září.
3. V obci pokračují dvě dotační akce – Půdní vestavba nových tříd do ZŠ a Garáž
hasičské zbrojnice. Stavební práce na první akci začaly v srpnu a pokračují podle
aktualizovaného harmonogramu. U hasičské garáže došlo po dohodě projektanta a
zhotovitele ke změně technologie stavby stropu, která posune termín ukončení
realizace akce. Při realizaci této akce byla zjištěna zásadní závada na obecní
kanalizaci na návsi, kterou bylo třeba ve spolupráci s VHS Benešov s.r.o. opravit.
Zároveň byla provedena nutná oprava uzlového bodu na obecním vodovodu
v prostoru návsi a přeložka části vedení, jehož poloha neodpovídala mapovým
podkladům.

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce
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