Č.j.: 402/2017/Poř
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 22.5.2017
Přítomno:

12 zastupitelů

Omluveni:

František Pohunek

Hosté:

Ing. Libor Rajdl – finanční výbor

Občanů:

8 občanů

Program:
1. Zpráva o činnosti rady obce
2. Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou
3. Projednání výsledku výběrového řízení na zhotovitele akce Prodloužení vodovodu a
kanalizace v ulici K Zádušnímu – 3. etapa, včetně smlouvy o dílo
4. Projednání výsledku výběrového řízení na zhotovitele akce Víceúčelové hřiště u ZŠ,
včetně smlouvy o dílo
5. Projednání souhlasu zastupitelstva obce s bezúplatným převodem pozemků pod
chodníky v ulici Benešovské z majetku Středočeského kraje do majetku obce
6. Žádost Automotoklubu Poříčí n. S. o výměnu oken a opravy na věži na Homolce
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:

Tomáš Jeníček, Ing. Pavel Mikoláš (11 pro, 0 proti, 1 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 rady obce. Návrhová komise nechává hlasovat
o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 3)
Starosta seznamuje s průběhem a výsledkem výběrové řízení na zhotovitele akce
Prodloužení vodovodu a kanalizace v ul. K Zádušnímu – 3. etapa. Nejvýhodnější nabídku
podala firma VHS Benešov s.r.o. Všem k dispozici je také projektová dokumentace. Pro
realizaci této akce již v letošním roce se zastupitelstvo rozhodlo proto, že daňové příjmy od
státu se plní nad očekávání dobře, a dále proto, že v ulici je naplánována oprava povrchu
komunikace, a je proto nutné uložení IS předřadit opravě vozovky. V opačném případě by
mohlo dojít k poškození nového asfaltu. Rada obce vyzve majitele nemovitostí na trase
3. etapy k uzavření smluv o dílo na přípojky v ceně 30 tis.Kč. Podklady byly zastupitelům i
veřejnosti k dispozici na webu obce. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
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BOD 4)
Mgr. Navrátil seznamuje s průběhem a výsledkem výběrového řízení na zhotovitele akce
„Víceúčelové hřiště u ZŠ“. Nejvýhodnější nabídku podala firma Linhart s.r.o. ze Staré
Boleslavy. Mgr. Navrátil shrnuje, co bude předmětem díla. Pan Vondrák navrhuje, aby
vzhledem k výhodně vysoutěžené ceně a úspoře budoucích nákladů byla doceněna i další
etapa, tj. atletický ovál. Starosta vyzve zhotovitele k předložení cenové nabídky na ovál a na
přístřešek mezi školou a hřištěm. T. Jeníček se dotazuje, zda již obce Nespeky a Mrač
reagovaly na žádost naší obce o spoluúčast. Starosta odpovídá – ani jedna z obcí zatím na
žádost nereagovala. Obec Nespeky údajně (dle informace v časopisu D´NESPEK) místo naší
obce jedná o docházce svých dětí do obce Pyšely. Toto bude ještě předmětem následující
diskuze. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak
je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 5)
Starosta seznamuje s geometrickým plánem, kterým byly zaměřeny pozemky pod chodníky
v Benešovské ulici. Zastupitelstvo musí vyslovit souhlas s jejich bezúplatným převodem
z majetku kraje do majetku obce. T. Jeníček prosí o bližší představení projektu chodníku od
kapličky ke hřbitovu, který na tyto pozemky naváže. Starosta podrobně seznamuje
s projektem. Na chodník je vydáno pravomocné stavební povolení, ale nadřízený úřad
požaduje zároveň samostatné odvodnění formou dešťové kanalizace. Na projektu pracuje
firma PRI z Benešova. Odvodnění tuto stavbu prodraží, o kolik ale zatím není zřejmé (až po
úplném dokončení a projednání projektu). Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu
usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 6)
T. Jeníček seznamuje s návrhem na výměnu oken v budově sportovního areálu na Homolce
a opravu fasády. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá
tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 7)
Starosta seznamuje s články časopisu D´NESPEK (obec Nespeky), kde se píše, že „ZŠ
Poříčí n.S. po mnoha jednáních na spádovou smlouvu s obcí Nespeky nechce přistoupit.“
Tato informace je nepravdivá – naše obec v dubnu letošního roku požádala obec Nespeky o
příspěvek na stavbu víceúčelového hřiště u ZŠ, ale dodnes jsme na tuto žádost nedostali
odpověď. Žádná jednání mezi obcemi ani obcí Nespeky a školou neproběhla. Rada obce
proto připravila dopis, který na tuto nepravdivou zprávu reaguje. Protože obec Nespeky žádný
vlastní návrh smlouvy o spolupráci nepředložila, požádal již starosta právního zástupce obce
pana JUDr. Vychopeně o zpracování návrhu, který Nespekům předložíme k jednání.
Nespecké a městecké děti do poříčské školy docházejí od r. 1952, a naše obec má zájem na
budoucím pokračování oboustranné spolupráce s Nespekami i Mračí.
Starosta sděluje, že paní Pavla Bechyňová již z osobních důvodů nemůže nadále vykovávat
činnosti související s pořizováním územního plánu obce. Zastupitelstvu byla předložena
smlouva se zástupkyní paní Bechyňové, paní Zdeňkou Klenorovou.
Pan Jeníček se ptá na opravu děr v ulici Pražská. Silnice se opět propadla. Starosta informuje
o dalším postupu opravy – silnice je v majetku a správě Středočeského kraje. Kamerové
zkoušky, které provedla obec, prokázaly, že příčinou není porucha na obecní kanalizaci.
Domníváme se, že hlavní příčinou je přetížená doprava z čerčanské betonárny PREFA. Rada
obce již vyzvala Kraj, aby přijal nutná opatření k omezení této dopravy, a tím ochraně svého
majetku.
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Paní Votýpková se dotazuje na anketu ke kompostérům. Starosta informuje o dotaci a dalším
postupu. Žádosti se předkládají na SFŽP do července. Veřejnost bude informována
prostřednictvím Zpravodaje.
Ing. Rajdl se dotazuje na Pražskou integrovanou dopravu. Starosta informuje, že naše obec
bude do PID integrována nejpozději ve 3. čtvrtletí roku 2018.
Pan Jeníček se dotazuje na stav digitalizace katastru Poříčí nad Sázavou. Starosta sděluje,
že digitalizace probíhá, ale dokončení se očekává až cca za 2 – 3 roky.
Starosta děkuje za účast na zastupitelstvu.
Starosta končí v 19:55 hod. zasedání zastupitelstva.

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Ing. Pavel Mikoláš v.r.
ověřovatel

Tomáš Jeníček v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 22.5.2017
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Č.j.: 403/2017/Poř
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22.5.2017
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze dne 22.5.2017.
Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
2. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou ze dne
22.5.2017.
Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
3. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce „Prodloužení
vodovodu a kanalizace v ulicích Na Hrázi a K Zádušnímu v obci Poříčí nad
Sázavou – 3. etapa“.
b. Schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a společností VHS Benešov s.r.o.,
Černoleská 1600, 256 01 Benešov v ceně 1 558 024,02 Kč včetně DPH.
c. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
4. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce „Základní škola
Poříčí nad Sázavou - Víceúčelové hřiště“.
b. Schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a firmou Linhart s.r.o., Lhotecká 820,
Brandýs n.L. – Stará Boleslav v ceně 2 601 273,57 Kč včetně DPH.
c. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
11 Pro 1 Proti 0 Se zdrželo
5. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků č. 3005/4, 3005/3, 3005/2, 3057/4,
3005/6, 3005/7, 3005/8, 3004/7, 3004/11, 3004/8, 3004/9 a 3004/10 v k.ú.
Poříčí nad Sázavou, dle geometrických plánů č. 1293-43/2015 a 129242/2015, které vyhotovil
p. Jaroslav Lízner, Lidická 733, Vlašim.
Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
6. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje nabídku pana Pavla Možíše, Hradišťko 309, IČ 470 00 147, na
okna do budovy č.p. 351 v ceně 63 800 Kč.
b. Pověřuje radu obce zajištěním nabídky na materiál na opravu fasády výše
uvedené budovy a jejich objednáním.
Hlasování
11 Pro 0 proti

1 Se zdrželo
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7. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje dopis obci Nespeky ve věci nepravdivé informace uvedené
v zápise ze zastupitelstva obce Nespeky, uveřejněné v časopise D´NESPEK
ve vydání z května 2017.
Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
8. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.10.2015 mezi obcí a paní
Pavlou Bechyňovou, Pražského povstání 2266, Benešov, kterým se tato
smlouva ruší.
b. Schvaluje Smlouvu o dílo na pořízení územního plánu pro obec Poříčí nad
Sázavou mezi obcí a paní Zdeňkou Klenorovou, Skalická 183, 411 41
Žitenice.
c. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
12 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

Tomáš Jeníček v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 22.5.2017
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