Č.j.: 425/2016/Poř
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 6.5.2016
Přítomno:

12 zastupitelů

Omluveni:

Jan Krůta ml.

Hosté:

-

Občanů:

10 občanů

Program:
1. Projednání dotace od Ministerstva financí na akci Půdní vestavba nových tříd do ZŠ
(přijetí dotace a spoluúčast)
2. Projednání dotace od Ministerstva vnitra na akci Výstavba garáže hasičské zbrojnice
v Poříčí nad Sázavou (přijetí dotace a spoluúčast)
3. Diskuze
Hlasování o odsouhlasení upraveného znění programu
12 Pro 0 proti 0 se zdrželo

Zapisovatel/ka:

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

Ověřovatelé:

Ing. Alena Lopatková, Jiří Krema (11 pro, 0 proti, 1 se zdrželi)

Návrhová komise:

Mgr. Radim Navrátil, Ing. Marta Prachařová (10 pro, 0 proti 2 se
zdrželi)

BOD 1)
Starosta informuje o dotaci Ministerstva financí na akci Půdní vestavba nových tříd do ZŠ,
včetně podmínek dotace a finanční spoluúčasti. Dokumentaci měli zastupitelé i veřejnost k
dispozici na webu obce a obecním úřadě. Realizace se předpokládá v období červenec – září
2016. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je
uvedeno v příloze usnesení.

BOD 2)
Starosta informuje o dotaci Ministerstva vnitra na akci Výstavba garáže požární zbrojnice
v Poříčí nad Sázavou. Dokumentaci měli zastupitelé i veřejnost k dispozici na webu obce a
obecním úřadě. Realizace se předpokládá v období červenec až září 2016. Návrhová komise
nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze
usnesení.
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BOD 3)
P. Čedík žádá přemístit značku na začátku osady Potočiny tak, aby byla zajištěna její lepší
viditelnost.
Starosta děkuje za účast na zastupitelstvu.
Starosta končí v 18.45 hod. zasedání zastupitelstva.

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Ing. Alena Lopatková v.r.
ověřovatel

Jiří Krema v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 6.5.2016
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Č.j.: 426/2016/Poř
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 6.5.2016
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Souhlasí s přijetím dotace Ministerstva financí na akci Obec Poříčí nad
Sázavou – Půdní vestavba nových tříd do ZŠ a úhradou vlastních zdrojů
účastníka (spoluúčasti) ve výši dle podmínek dotačního programu a
případných nezpůsobilých nákladů projektu.
b. Spoluúčast bude hrazena z přebytků hospodaření předchozích let.

Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
2. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Souhlasí s přijetím dotace Ministerstva vnitra na akci Výstavba garáže
požární zbrojnice v Poříčí nad Sázavou a úhradou spoluúčasti ve výši dle
podmínek dotačního programu.
b. Souhlasí se zajištěním vlastních zdrojů účastníka ve výši podílu 50 procent a
případných nezpůsobilých výdajů projektu pro investici v roce 2016.
c. Spoluúčast bude hrazena z přebytků hospodaření předchozích let.

Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Ing. Alena Lopatková v.r.
ověřovatel

Jiří Krema v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 6.5.2016
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