Č.j.: 301/2017/Poř
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 4.4.2017
Přítomno:

11 zastupitelů

Omluveni:

Richard Puška, DiS.
Ing. Alena Lopatková

Hosté:

-

Občanů:

4 občanů

Program:
1. Projednání veřejnoprávní smlouvy s městem Benešov o zajišťování výkonu činnosti
podle zákona o obecní policii
2. Projednání návrhu na opravu místních komunikací v roce 2017
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:

Tomáš Jeníček, Ing. Pavel Mikoláš (11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi)

Návrhová komise:

Mgr. Radim Navrátil, Ing. Marta Prachařová (9 pro, 0 proti, 2 se
zdrželi)

BOD 1)
Starosta seznamuje s návrhem veřejnoprávní smlouvy, kterou měli zastupitelé i veřejnost k
dispozici na webu obce. Dále seznamuje s úkoly, které bude městská policie na území obce
primárně plnit – regulace dopravy v obci, ochrana zdraví a majetku občanů, dle dohody
s městskou policí a dle jejích možností také např. při větších sportovních nebo kulturních
akcích. T. Jeníček shrnuje průběh debaty zastupitelstva města Benešov, které již smlouvu
schválilo. Zastupitelé dále diskutují o pravomocích městské policie. Obec je dopravní
křižovatkou na dvou frekventovaných krajských silnicích, mnoho řidičů nerespektuje dopravní
značení (parkování na zákazech, v protisměru, na chodnících apod.), a jedinou možností
zajištění pořádku je výkonná složka (tj. policie). Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu
usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 2)
Starosta seznamuje s nabídkou firmy BES s.r.o. na opravu komunikace K Zádušnímu ve
dvou variantách, které se liší použitým materiálem a tedy i životností. Zastupitelé podporují
variantu asfalt – beton z důvodu vyšší životnosti. Starosta seznamuje s navrhovaným
postupem opravy. Dále jsou připraveny také opravy části ulice Bukovanské a ulice V Koutech
(součástí výstavba chodníku), ale nejprve je nutné vyčkat, kdy se Kraj rozhodne opravit silnici
III/1091 na Mrač. Pokud by to bylo již letos, musela by naše obec uspíšit výstavbu chodníku
ke hřbitovu, protože po opravě krajské silnice bychom po dobu 5 let nemohli do vozovky
zasahovat. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak
je uvedeno v příloze usnesení.
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BOD 3)
Starosta informuje o spuštění služby SENIOR TAXI od 1.4.2017 a podmínkách jejího
provozu. Dále starosta informuje o přiznání dotací na obnovu památníku Rudoarmějcům a na
pořízení územního plánu.
Starosta informuje o schůzce s panem Herdou ve věci návrhu pamětní desky spisovateli
p. Topolovi v Bálkovické ulici. Rodina pana Topola zatím s žádným návrhem nevyslovila
souhlas. Zastupitelé po debatě trvají na tom, že obec projekt podpoří pouze v případě
souhlasu rodiny.
Starosta informuje, že obec nezískala dotaci MMR na víceúčelová hřiště u ZŠ. Dále je
připravováno výběrové řízení na zhotovitele.
Pí. Cempírková se dotazuje na budovu sokolovny, která je ve velmi špatném stavu. Odpovídá
p. Krůta ml. – TJ Sokol žádal o dotaci na rekonstrukci, ale neuspěl. V současné době nemá
finanční prostředky. P. Pohunek navrhuje obrátit se na celorepublikovou organizaci Sokola.
Starosta upozorňuje, že před několika lety Sokol převedl budovu do majetku místního
TJ Sokol Poříčí nad Sázavou, jehož starostou je p. Petr Lacina. Před 2 roky se rada obce
setkala s panem Lacinou a panem Musilem a nabídla místnímu sokolu pomoc s rekonstrukcí
a využitím objektu, což zástupci organizace v té době odmítli.
Starosta děkuje za účast na zastupitelstvu.
Starosta končí v 19.30 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: 4.4.2017
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Č.j.: 302/2017/Poř
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 4.4.2017
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi městem Benešov a obcí Poříčí nad
Sázavou o zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii.
b. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
2. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje nabídku firmy BES s.r.o. na opravu ulice K Zádušnímu v ceně
844 534,56 bez DPH.
b. Pověřuje radu obce 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

Tomáš Jeníček v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 4.4.2017
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