Č.j.: 211/2018/Poř
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 8.3.2018
Přítomno:

11 zastupitelů

Omluveni:

Ing. Alena Lopatková
František Pohunek

Hosté:

-

Občanů:

5 občanů

Program:

1. Zpráva o činnosti rady obce
2. Zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Poříčí nad Sázavou
3. Projednání návrhu dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na provedení zakázky
„Obec Poříčí nad Sázavou – kanalizace Pod Lutovem“ a dodatku ke Smlouvě
o dílo na provedení zakázky „Obec Poříčí nad Sázavou – Vodovodní přípolož
Pod Lutovem – Etapa 1“ – kompletní oprava povrchu asfaltové komunikace
po výkopových pracích
4. Projednání výběrového řízení na zhotovitele akce Chodník ke hřbitovu
v Benešovské ulici včetně dešťové kanalizace (včetně smlouvy o dílo)
5. Projednání postupu při implementaci GDPR (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů)
6. Projednání finanční podpory místním sdružením v roce 2018
7. Diskuze
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:

Ing. Pavel Mikoláš, Jiří Krema (9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)

Návrhová komise:

Richard Puška Dis., Bc. Martina Vojtíšková (9 pro, 0 proti, 2 se
zdrželi)

BOD 1)
Starosta seznamuje se zprávou o činnosti rady obce. Není dalších dotazů ani podnětů.
Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je
uvedeno v příloze usnesení.
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BOD 2)
Mgr. Navrátil seznamuje se zprávou o činnosti základní a mateřské školy. Probíhá výběr
amerického učitele/učitelky na rok školní rok 2018/2019 (vízum a úvazek vždy na 10 měsíců,
stávající pan učitel končí v červnu), vzhledem k počtu dětí bude nutno opět otevřít 2 první
třídy. Pan Mgr. Navrátil dále informuje, že Krajský úřad pokrátil školám mzdové prostředky.
V případě naší školy se jedná o cca 160 tis.Kč/rok. Návrhová komise nechává hlasovat o
návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 3)
Starosta seznamuje s návrhem dodatku č. 2 ke smlouvám o dílo mezi obcí a VHS
Benešov s.r.o., který měli zastupitelé i veřejnost k dispozici na webových stránkách obce i na
obecním úřadě. Dodatek řeší vícepráce spočívající s kompletní opravě asfaltového povrchu
komunikace v ulici Pod Lutovem po loňské stavbě kanalizace a vodovodu. Stavbou byla větší
část vozovky poškozena a jen částečná oprava by byla neúčelná a neekonomická. Již dříve
bylo dohodnuto, že se vyčká do 4/2018, aby si výkopy dostatečně sesedly, poté bude
provedena oprava vozovky. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 4)
Starosta informuje o provedeném výběrovém řízení na zhotovitele akce Chodník ke hřbitovu
v ulici Benešovská včetně dešťové kanalizace. Ze tří přihlášených firem byly 2 vyřazeny pro
formální nedostatky v odevzdané nabídce, další se omluvila z důvodu časové vytíženosti.
Právní kancelář doporučuje výběrové řízení zrušit a vyhlásit znovu. Zároveň dojde k posunu
termínu realizace do 2. polovinu roku tak, aby se mohlo přihlásit více firem. Návrhová komise
nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze
usnesení.
BOD 5)
Starosta informuje o přípravě obce a obecního úřadu na GDPR (směrnice o ochraně
osobních údajů). Seznamuje s návrhem smlouvy o pomoci při implementaci GDPR mezi obcí
a advokátní kanceláří JUDr. Martina Vychopeně, a dále se smlouvou o auditu IT mezi obcí a
firmou BETACORP. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování
probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 6)
Starosta seznamuje s návrhem finanční podpory místním sdružením v roce 2018. Stejně jako
v předchozích letech platí, že pokud bude kterékoliv ze sdružení potřebovat další pomoc nad
rámec takto rozdělené (např. materiální – dresy, ceny do soutěží, občerstvení na akce,
dopravu na akce apod.), má se s žádostí obrátit na ZO, které jistě v rámci možností takové
žádosti vyhoví. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá
tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 7)
Starosta informuje o situaci v oblasti nakládání s BIO odpady. Poté, co došlo od 1.1.2018
k výraznému zvýšení ceny (mimo jiné z důvodu velkých přepravních vzdáleností, malého
počtu nádob v obci a vyšším cenám za uložení), jednala rada obce s konkurenčními firmami,
vyhodnocovala možnost vybudování vlastní kompostárny, ale jednala také s městem Pyšely o
zavážení na tamní kompostárnu. Svozy BIO využívá 93 rodin, tj. cca ¼ všech domácností. Po
opakovaném jednání s firmou MARIUS PEDERSEN došlo k výraznému snížení ohlášené
ceny. Rada doporučuje zvýšit cenu, kterou hradí občan o cca 500 Kč s tím, že rozdíl ponese
obec ze svého rozpočtu. Ze všech prověřovaných řešení se jedná o to finančně
nejvýhodnější. Je důležité službu zachovat (využívá ¼ domácností, zákonná povinnost,
součást celého systému nakládání s odpady). Starosta dále informuje o tom, že se odpady
odvážené z obce začnou vážit, čímž obec získá přesnější informace, a především větší
kontrolu nad tím, za co platí. T. Jeníček navrhuje dále prověřovat možnost vybudování obecní
kompostárny jako doplňující služby ke kompostérům a popelnicím. Návrhová komise nechává
hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
J. Krema informuje o zhoršujícím se technickém stavu obecní multikáry, a nutnosti pořídit
nové vozidlo (opravy přestávají být ekonomické, vzhledem ke stáří vozidla je obtížné shánět
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náhradní díly). Po diskuzi je dohodnuto, že budou zajištěny nabídky na nová vozidla
obdobného typu, jaký obec nyní využívá, a věc bude projednána na některém z příštích
zasedání ZO.
Starosta předává zastupitelům podkladové materiály pro další jednání ve věci budovy
KLENOT v ulici V Uličkách. Materiály obsahují informace o zákonných úpravách a stavebních
předpisech, kterými se stavba DPS řídí, dále vzorové přílohy k vyhlášce (bezbariérové byty a
koupelny), fotodokumentaci stávajícího stavu a další informace. Starosta navrhuje pracovní
jednání zastupitelů dne 20.3.2018. V rámci jednání budou od zastupitelů shromážděny
podněty k budoucímu využití budovy, které dále rozpracuje projekční kancelář formou
variantních studií.
Starosta končí v 19:45 hod. zasedání zastupitelstva.

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Ing. Pavel Mikoláš v.r.
ověřovatel

Jiří Krema
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 8.3.2018

Strana 3 (celkem 6)

Č.j.: 212/2018/Poř
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 8.3.2018
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze dne 8.3.2018.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
2. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o činnosti Základní školy a mateřské školy Poříčí nad
Sázavou ze dne 8.3.2018.
Hlasování
11 Pro 0 Proti

0 Se zdrželo

3. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na provedení zakázky „Obec Poříčí
nad Sázavou – kanalizace Pod Lutovem“ a dodatek ke Smlouvě o dílo na
provedení zakázky „Obec Poříčí nad Sázavou – Vodovodní přípolož Pod
Lutovem – Etapa 1“.
b. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
11 Pro 0 Proti

0 Se zdrželo

4. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Ruší veřejnou zakázku na zhotovitele akce „Chodník ke hřbitovu v ulici
Benešovská včetně dešťové kanalizace“.
b. Pověřuje radu obce vyhlášením nového výběrového řízení na výše uvedenou
akci.
Hlasování
11 Pro 0 Proti

0 Se zdrželo

5. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje smlouvu o poskytnutí právních služeb při implementaci GDPR
mezi obcí a JUDr. Martinem Vychopeněm, advokát, č. osv. 2690, se sídlem
Benešov, Masarykovo nám. 225, PSČ 256 01
b. Schvaluje cenovou nabídku společnosti Betacorp s.r.o., Bořivojova 878/35,
130 00 Praha 3 na analýzu stavu GRC (kontrola, rizika a dodržování
předpisů) pro potřeby dosažení souladu s GDPR.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
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6. 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
7 tis.Kč
Duhová kulička
5 tis.Kč
Myslivecký spolek POSÁZAVÍ
Poříčí nad Sázavou
5 tis.Kč
▪ Český svaz včelařů, základní
organizace Čerčany
5 tis.Kč
b. Pověřuje radu obce přípravou a schválením darovacích smluv.
c. Pověřuje starostu podpisem darovacích smluv.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hlasování
11 Pro 0 Proti

0 Se zdrželo

7. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje roční cenu za vývoz 240 litrové BIO nádoby ve výši 2700 Kč
včetně DPH (2000 Kč uhradí občan) s tím, že náklady na rozdíl ponese obec
z rozpočtu.
b. Schvaluje roční cenu za vývoz 120 litrové BIO nádoby ve výši 2000 Kč
včetně DPH (1700 Kč uhradí občan) s tím, že náklady na rozdíl ponese obec
z rozpočtu.
c. Pověřuje radu provedením příslušného rozpočtového opatření.
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

Jiří Krema
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 8.3.2018
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE ZE DNE 8.3.2018
1. Státní fond životního prostředí přiznal naší obci dotaci na pořízení cca 250
kompostérů, 1 kontejneru na textil a traktorového drtiče větví ve výši cca 1,5 mil.Kč.
V současné době je připravován výběr dodavatele a očekáváme doručení oficiálního
rozhodnutí o poskytnutí dotace. Lze předpokládat, že kompostéry budou pro občany
k dispozici v průběhu května / června.
2. Úřad práce vyhověl naší žádosti a přiznal nám dotaci na vytvoření 2 pracovních míst
v rámci veřejně prospěšných prací. Dotace je od 1.3. Nyní probíhá ve spolupráci
s úřadem práce výběr uchazečů z evidence nezaměstnaných. Jedná se o úklidové
práce na 0,5 úvazku.
3. Došlo k podpisu smlouvy o dílo s akademickým restaurátorem panem Mgr. Danielem
Talaverou na opravu památníku obětem 1. světové války u obecního úřadu.
4. Ing. Miroslav Dvořan dokončil a předal projektovou dokumentaci na chodník pro
chodce od ulice V Koutech až do ulice U Vrby včetně výstavby dopravní výhybny
v části mezi poli, a včetně opravy vozovky. V současné době jsou zajišťovány
souhlasy vlastníků pozemků na trase plánovaného chodníku, které jsou nezbytné pro
vyřízení stavebního povolení.
5. Stále probíhají práce na novém územním plánu obce. Problémem, který rada obce
ve spolupráci se zpracovatelkou paní Zdeňkou Klenorovou a projekční kanceláří
ATELIER AURUM, je požadavek Krajského úřadu Středočeského kraje na redukci
zastavitelných ploch. Krajský úřad toto požaduje přesto, že novým územním plánem
nedochází k rozšiřování zastavitelných ploch a ty, které v územním plánu jsou, tam
byly zařazeny předchozími změnami ÚP po souhlasu krajského úřadu.
6. Od přelomu roku byly podány dvě žádosti o dotaci od SFŽP. V obou případech se
jedná o dotaci na rekultivaci zahrady mateřské školy. Firma SB s.r.o. dále odevzdala
projektovou dokumentaci na vybudování odborné učebny v přízemních prostorách
tělocvičny.

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce
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