Č.j.: 200/2017/Poř
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 6.3.2017
Přítomno:

12 zastupitelů

Omluveni:

Jiří Krema

Hosté:

-

Občanů:

12 občanů

Program:
1. Zpráva o činnosti rady obce
2. Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou
3. Projednání výsledku výběrového řízení a návrhu smlouvy o dílo na akci „Obec Poříčí
nad Sázavou – Vodovodní přípolož Pod Lutovem – Etapa 1“
4. Finanční dar firmy WRIGLEY Confections ČR – umělé víceúčelové hřiště u ZŠ
5. Projednání finanční podpory místním zájmovým sdružením na rok 2017
6. 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, Ing. Pavel Mikoláš (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. Není dalších dotazů ani
připomínek. 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 ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou. Není dalších
dotazů ani připomínek. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování
probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 3)
Starosta informuje o průběhu výběrového řízení na zhotovitele 1. etapy vodovodu v místní
části Pod Lutovem, které provedla advokátní kancelář obce na základě návrhu zastupitelů
z minulého zasedání. K dispozici je všem kompletní dokumentace projektu. Starosta
seznamuje s návrhem smlouvy o dílo mezi obcí a firmou VHS Benešov, s.r.o. v ceně
2 157 743,85 Kč včetně DPH. Podklady měli zastupitelé i veřejnost k dispozici s předstihem
na webu obce.
A. Presler se dotazuje na další plánované etapy (Lutov a Hvozdec). Starosta sděluje, že
vodoprávní úřad stanovil lhůtu pro dokončení všech tří etap na 5 let (od března 2017).
V tomto horizontu bude obec o realizaci usilovat.
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Starosta dále informuje, že probíhá příprava realizace 3. etapy v ulici K Zádušnímu.
Rozhodnutí, které bude záviset na finančních možnostech obce, bude učiněno v březnu /
dubnu letošního roku.
Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je
uvedeno v příloze usnesení.
BOD 4)
V roce 2016 zařadila obec do strategického plánu jako jednu z priorit stavbu víceúčelového
venkovního hřiště u základní školy. Zároveň byla zpracována projektová dokumentace a
vyřízen souhlas (stanovisko) stavebního úřadu. Rada obce zpracovala a podala dvě žádosti o
dotaci – na MMR a Nadaci ČEZ; zároveň byly o spolufinancování požádány okolní obce.
Starosta informuje o velmi úspěšném jednání s firmou WRIGLEY Confections ČR, která obci
darovala nad rámec plánovaného rozpočtu obce 2 501 704 Kč na investiční projekt v oblasti
vzdělávání a školství. Prostředky je tedy možné využít mimo jiné na tento projekt.
Mgr. Navrátil seznamuje přítomné s projektovou dokumentací a obsahem jednotlivých etap.
V letošním roce je navrhována stavba vnitřního hřiště o rozměrech 44 x 22 m, sprinterské
tartanové dráhy 70 metrů a tartanového doskočiště v celkové ceně cca 3,5 mil.Kč
včetně DPH.
J. Krůta ml. se dotazuje, zda bude hřiště přístupné veřejnosti. Mgr. Navrátil – zastupitelstvo
bude jednat o zajištění provozu pro veřejnost, pravděpodobně v obdobném režimu jako
funguje tělocvična (tj. pro zájmová a sportovní sdružení, ve vymezený čas, pod dohledem
správce).
O věci bude dále jednáno na dalším zasedání ZO.
BOD 5)
Starosta seznamuje s návrhem na finanční příspěvek místním sdružením na činnost v roce
2017. Návrh je shodný s rokem 2016. Dále seznamuje s žádostí Jezdeckého oddílu Poříčáci
o nákup ochranných pomůcek pro členy (reflexní bundy, rukavice, holiny) v ceně do 20 tis.Kč
od firmy KOMA.
Diskuse:
Ing. Prachařová informuje o provedených exekučních řízeních a žalobě na p. Vojtěcha Kříže,
Na Vršku 242, Dolní Břežany, a to z důvodu neuhrazené faktury za prodej dřeva ze dne
8.9.2010 v částce 135 780 Kč. Po dohodě s auditorem je navrhován odpis pohledávky
v účetnictví kalendářního roku 2016. Touto účetní operací se obec nezbavuje možnosti
dalšího vymáhání. Ing. Prachařová dále seznamuje se změnou zákona, podle které je nutné
provést úpravu rozpočtu zrušením položek 1351 a 1355, a zavedením nové položky 1381
(daň z hazardních her).
Dotaz pana Preslera k zavedení příměstských autobusů. Starosta informuje, že dle informace
KÚSK bude autobusová PID zavedena do Poříčí nejpozději ve 3. čtvrtletí roku 2018.
T. Jeníček se dotazuje na dopravně-bezpečnostní projekt od veterinární ordinace po lokalitu
U Vrby. Starosta – platí informace z posledního ZO, že na PD pracuje projektant Ing. Dvořan.
Do doby zpracování a projednání komplexního projektu odborníkem nebudou v lokalitě
prováděny žádné změny. T. Jeníček se dále dotazuje na stav jednání se SŽDC o prodeji
prostoru nádraží. Starosta – v lednu SŽDC sdělilo obci kupní cenu, ale z důvodu chybějících
prováděcích předpisů není nyní možné ze strany majitele prodej realizovat. Čeká se na
prováděcí předpisy. Pozemek by byl po odkoupení z části upraven na parkovací místa před
řeznictvím. Starosta informuje také o jednání s městy Benešov a Týnec n.S. o zavedení
obecní policie a zřízení nového okrsku Poříčí nad Sázavou. Městská policie by se pak
soustředila především na zlepšení dopravní situace v obci (špatné parkování na chodnících
apod.).
Pí. Havelková děkuje za vyčištění kanálů v ulici Protivínské. Pan Vondrák žádá zařadit do
plánu běžných oprav po zimě ulici V Chaloupkách, p. Krůta ml. ulici Sportovní. Starosta –
bude provedeno, děkuje za tipy. Starosta dále informuje o přípravě služby SENIOR TAXI.
Spuštění se předpokládá v dubnu 2017.
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Starosta dále informuje, že budou z obce staženy kontejnery 1.100 litrů na BIO odpad. Tento
systém se neosvědčil – je nákladný a využívá ho minimum občanů. Obec požádá v dubnu /
květnu o dotaci SFŽP na domácí kompostéry.
Starosta děkuje za účast na zastupitelstvu.
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

Bc. Martina Vojtíšková
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 6.3.2017

Č.j.: 201/2017/Poř
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 6.3.2017
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze dne 6.3.2017.
Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
2. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o činnosti základní a mateřské školy ze dne
6.3.2017.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 1 Se zdrželo
3. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje smlouvu o dílo na akci „Obce Poříčí nad Sázavou – Vodovodní
přípolož Pod Lutovem – etapa 1“ mezi obcí a společností VHS Benešov s.r.o.
v ceně 2 157 743,85 Kč včetně DPH.
b. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
4. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje dary místním sdružením takto:
 SK Posázavan
15 tis.Kč
 SDH Poříčí nad Sázavou
15 tis.Kč
 Sporttenis Poříčí n.S.
15 tis.Kč
 Automotoklub Poříčí n.S.
15 tis.Kč
 Jezdecký klub Poříčáci
15 tis.Kč
 Sdr. zdravotně postižených
15 tis.Kč
 FIT Klub
15 tis.Kč
 OS BTP Team
5 tis.Kč
 Duhová kulička
5 tis.Kč
b. Pověřuje radu obce přípravou a schválením darovacích smluv.
c. Pověřuje starostu podpisem darovacích smluv.
Hlasování
12 Pro 0 Proti

0 Se zdrželo

5. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje nákup osobních ochranných pomůcek (bundy, čepice, rukavice,
holiny) pro Jezdecký oddíl Poříčáci v ceně 19 315 Kč včetně DPH od firmy
Marie Kotrbová – KOMA Benešov.
b. Souhlasí s darováním položek dle bodu a) Jezdeckému oddílu Poříčáci.
c. Pověřuje radu obce nákupem a darováním spolku.
Hlasování
12 Pro 0 Proti

0 Se zdrželo

Strana 4 (celkem 6)

6. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí a souhlasí s odpisem pohledávky za dlužníkem Kříž Vojtěch,
Na Vršku 242, Dolní Břežany, a to z důvodu faktury za prodej dřeva ze dne
8.9.2010 v částce 135 780 Kč, a to ještě jako účetní operaci kalendářního
roku 2016.
b. Ruší ve schváleném rozpočtu položky rozpočtové skladby 1351 (odvod
z loterií a podobných her) a 1355 (odvod z výherních hracích přístrojů) a
zavádí nové 1381 (daň z hazardních her) z důvodu změny zákona o
rozpočtové skladbě. Rozpočtovaná částka, která bude převedena, činí 250
tis. Kč.
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

Bc. Martina Vojtíšková
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 6.3.2017
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ZRPÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE ZE DNE 6.3.2017
1. Na základě předchozích jednání rady obce z roku 2016 darovala společnost
WRIGLEY ČR naší obci 2 501 704 Kč. Prostředky jsou určeny na školství a
vzdělávání. V současné době je k realizaci připraven projekt víceúčelového hřiště u
základní školy, na který je zpracována projektová dokumentace a vyřízen souhlas
stavebního úřadu. Rozpočet prvních tří etap, které je nyní možné vybudovat jako
funkční celek, činí cca 3,5 mil.Kč včetně DPH. Rada obce již oslovila okolní obce
s žádostí o spoluúčast. V měsíci březnu by navíc měly být zveřejněny výsledky
dotačního programu MMR, kam jsme podávali žádost. Oficiální předání symbolického
šeku se za účasti ředitelky poříčské továrny paní Suzanne Lake uskuteční ve škole
dne 27.3.2017 v 9.30 hodin. Zastupitelé jsou srdečně zváni.
2. Rada obce prověřila na základě předchozí dohody ze zastupitelstva obce možnost
umístit autobusovou zastávku do Benešovské ulice v blízkosti hřbitova. Dle sdělení
Krajského úřadu je to možné, ale nejprve musí být v místě vybudován chodník. Jeho
výstavba je již připracována a uskuteční se v roce 2018.
3. Středočeský kraj připravil nový dotační program Fond obnovy venkova na rok 2017 –
2020. Každá obec bude mít na připravené projekty nárok na dotaci odpovídající
1.000 Kč na trvale hlášeného obyvatele. V případě naší obce tedy cca 1,2 mil.Kč.
Prostředky musejí být určeny technickou a dopravní infrastrukturu, veřejná
prostranství apod.
4. Rada obce jedná s městem Benešov o možnosti zřídit obecní policii. Městská policie
Benešov by podle plánu zřídila okrsek v naší obci, a doplnila tak pravidelnou
hlídkovou činností činnost státní policie, ale také asistentů v dopravě, kteří každé
ráno převádějí děti na cestě do školy. Od spolupráce si slibujeme zejména zlepšení
dopravní situace a bezpečnosti ráno v prostoru návsi a školy, ale také v jiných
místech, například v ulici Na Cihelně před veterinární ordinací. Další jednání se
uskuteční tento týden, zastupitelstvo bude informováno na příštích zasedáních.
5. V současné době upravují pracovníci obce byt v budově č.p. 96 v Bálkovické ulici,
který je několik let kvůli horšímu technickému stavu neobsazený. Rada obce uvažuje,
že bude tento byt předán do užívání základní škole, která ho využije jako byt
učitelský.
6. Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou splatila obci půjčku 105 702 Kč,
dle usnesení zastupitelstva obce ze dne 6.12.2016.
7. Na začátku letošního roku dosáhl počet trvale hlášených obyvatel obce počet 1.312.
8. V pátek 10.3.2017 se obecní úřad připojí k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet.
Vyvěšením tibetské vlajky na budově obecního úřadu se hlásíme k ochraně lidských
práv. Dále v sobotu 8.4.2017 se obec připojí k akci Ukliďme Česko! Každý, kdo má
zájem zúčastnit se dopoledního úklidu obce, může přijít v 8 hodin na náves, kde
dostane pytle na odpady i rukavice.
Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce
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