Č.j.: 460/2015
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 23.6.2015
Přítomno:

12 zastupitelů

Omluveni:

MUDr. Roman Mrva
Stanislav Pěkný
Jan Krůta ml.

Hosté:

Páter Martin Janata

Občanů:

13 občanů

Program:
1. Zpráva o činnosti rady obce
2. Zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Poříčí nad Sázavou
3. Projednání závěrečného účtu obce Poříčí nad Sázavou za rok 2014, účetní závěrky
obce za rok 2014 a zprávy nezávislého auditora
4. Projednání žádosti Římskokatolické farnosti Poříčí nad Sázavou o finanční dar na
spoluúčast dotace (oprava fasády kostela sv. Havla)
5. Projednání výsledku výběrového řízení – Oprava komunikace v ulici Protivínské
6. Diskuze
7. Usnesení
Hlasování o odsouhlasení programu
12 Pro 0 proti 0 se zdrželo
Zapisovatel/ka:

Monika Chábová (12 pro, 0 proti, 0 se zdrželi)

Ověřovatelé:

Richard Puška, Dis., Jiří Krema (10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)

Návrhová komise:

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

P.Krůta st. uplatňuje připomínku k minulému zápisu ZO. Žádá, aby bylo v zápise u hlasování
uvedeno jmenovitě, kdo jak hlasoval. Starosta žádá p. Krůtu st., aby navrhl úpravu platného
jednacího řádu.
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Seznámilo se s připomínkou Jana Krůty st.
b. Bere tuto připomínku na vědomí.
Hlasování
11 Pro 0 proti 1 se zdrželo
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P.Krůta st. uplatňuje připomínku k minulému zápisu ZO. Žádá, aby bylo do zápisu doplněno,
že se někdejší starosta obce a kandidát do zastupitelstva za Sdružení nestraníků
pan Jaroslav Přenosil tím, že před volbami v říjnu 2014 psal a do všech domácností v obci
rozesílal anonymy na žlutozelených papírech, nedopustil trestného činu.
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a) Doplňuje zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.5.2015 o
informaci, že pan Jaroslav Přenosil (Sdružení nestraníků) se psaním a
rozesíláním nepodepsaných anonymů, které prokázala Policie ČR a
jmenovaný se k uvedenému přiznal, nedopustil trestného činu pomluvy a věc
byla Policií ČR odložena.
Hlasování
12 pro 0 proti 0 se zdrželo
P.Krůta st. uplatňuje připomínku k minulému zápisu ZO. Žádá, aby bylo do zápisu doplněno,
že na nahrávání všech přítomných bez jejich vědomí má právo podle zákona.
2. Zastupitelstvo obce po projednání
a) Na základě připomínky pana Krůty st. doplňuje zápis ze zasedání zastupitelstva
obce ze dne 26.5.2015 o informaci, že pan Jan Krůta st. má právo pořizovat si
zvukový záznam ze zasedání ZO podle par. 88, odst. 2 Obč. zákoníku.
Hlasování
7 pro 0 proti 5 se zdrželo - NEPŘIJATO
Ing. Prachařová se dotazuje p. Krůty st., jakým způsobem zaručuje ochranu osobních údajů,
které nahráváním si přítomných získává. P. Krůta st. – nahrávky má ve svém archivu.
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 školy. Návrhová komise nechává hlasovat o
návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 3)
Místostarostka seznamuje se závěrečným účtem obce Poříčí nad Sázavou za rok 2014,
účetní závěrkou obce za rok 2014 a zprávou nezávislého auditora. Dokumenty byly
v zákonné lhůtě zveřejněny a byly k dispozici na obecním úřadě. P.Jeníček se dotazuje na
skladbu daňových příjmů a daňové příjmy od firem se sídlem v obci. Skladbu daňových
příjmů vysvětluje místostarostka. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 4)
P.Janata seznamuje se záměrem opravy fasády kostela sv. Havla a dotací, kterou se místní
farnosti podařilo získat. Dále seznamuje se způsobem financování farnosti a průběhem
církevních restitucí, které příjmy místní farnosti významně neposílí. P. Janata žádá o finanční
podporu obce k úhradě povinné spoluúčasti dotace. P. Přenosil vyzývá zastupitelstvo k blíže
neurčené vysoké finanční podpoře církve s tím, že si to obec jistě může dovolit a od dob jeho
starostování místní farnost nijak nepodpořila. P. Janata pana Přenosila opravuje – obec
v nedávných letech farnost podpořila finančně a podporuje ji pravidelně i organizačně – seká
park před kostelem sv. Havla, hřbitov u kostela sv. Petra atd. Pan páter za tuto podporu obci
děkuje. V letošním roce navíc více než navrhovaných 15 tis.Kč nepotřebuje. Návrhová
komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze
usnesení.
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BOD 5)
Starosta seznamuje s průběhem a výsledkem výběrového řízení na dodavatele opravy
komunikace v ulici Protivínská, které organizovala advokátní kancelář obce na základě
rozhodnutí ZO z března 2015 o opravě vybrané ulice. Zastupitelé se mohli výběrového řízení
zúčastnit osobně. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost EUROVIA CS. Návrhová
komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze
usnesení.
BOD 6)
Starosta děkuje škole za správu tělocvičny a poskytnutí prostor zájmovým sdružením
v končícím školním roce. Zároveň vyzývá, aby zájmová sdružení v průběhu prázdnin
předložila případné žádosti o cvičení ve školním roce 2015 / 2016.
Starosta upozorňuje na základě podnětu pana Vondráka, že v obci může v souvislosti se
zavedením rychlého internetu LTE docházet k rušení televizního signálu. Občané, kteří tento
problém zaregistrují, se mohou obrátit na obecní úřad, který zprostředkuje pomoc odpovědné
firmy.
P.Krůta st. se dotazuje na provoz knihovny a obecní kroniku. Starosta odpovídá – knihovnicí
je paní Mg.Řezníčková, knihovna je otevřena v úterý odpoledne. Kronika je vedena formou
souhrnných matričních informací (narození, zemřelí apod.).
Starosta na základě dotazu p. Vondráka seznamuje s nařízením rady obce, kterým byl
zakázán podomní prodej v obci. Zákaz přijat zejména proti podvodným prodejcům energií
apod.
Starosta děkuje za účast na zastupitelstvu.
Starosta končí v 19:40 hod. zasedání zastupitelstva.

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Jiří Krema v.r.
ověřovatel

Richard Puška,DiS. v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 23.6.2015
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Č.j.: 461/2015
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.6.2015
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze dne 23.6.2015.
Hlasování
12 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 23.6.2015.
Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
3. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 bez výhrad.
b. Schvaluje zprávu nezávislého auditora s výrokem bez výhrad o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.
c. Schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014.
Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
4. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou
zakázku „Oprava komunikace v ulici Protivínské“.
b. Schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a EUROVIA CS a.s. na akci Oprava
komunikace v ulici Protivínská v ceně 1,965.681,37 Kč bez DPH.
c. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
5. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje dar Římskokatolické farnosti Poříčí nad Sázavou ve výši 15 tis.Kč.
b. Pověřuje radu obce přípravou smlouvy.
c. Pověřuje starostu podpisem smlouvy po jejím schválení radou obce.
Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Jiří Krema v.r.
ověřovatel

Richard Puška,DiS. v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 23.6.2015
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE ZE DNE 23.6.2015
1.

Dne 15. června 2015 zemřel významný český dramatik, chartista a poříčský rodák pan
Josef Topol. Pohřeb se uskuteční ve středu v 10 hodin na Břevnově v Bazilice sv.
Markéty. Obec doručí na pohřeb smuteční věnec. Rodině pana Topola vyjadřujeme
upřímnou soustrast. Do některého z příštích vydání Poříčského zpravodaje přislíbil sepsat
osobní vzpomínku na pana Topola jeho dlouholetý přítel pan Jiří Rejhon.

2.

Ve středu 27.5. se v Mrači uskutečnilo setkání s rodiči a zastupiteli obce Mrač týkající se
financování provozu poříčské základní a mateřské školy. Na schůzce, které se zúčastnili
také starosta Jan Kratzer, místostarostka Marta Prachařová a ředitel školy Radim Navrátil,
mračští zastupitelé veřejně přislíbili podílet se na provozních nákladech školy minimálně
rozdílem mezi částkou, kterou dle MFČR Poříčí nad Sázavou získává do rozpočtu, a
skutečnými náklady na žáka. Zastupitelé zároveň přislíbili uhradit částku 100 tis.Kč na
vybavení první třídy, přislíbenou již dříve. Starosta obce Poříčí n. S. seznámil přítomné
s projektem Stavební úpravy mateřské školy – 2. etapa a vyzval zastupitelstvo obce Mrač,
aby v krátké době sdělilo, zda se bude na projektu finančně podílet. K dnešnímu dni jsme
neobdrželi žádnou odpověď. Stejně tak ministerstvo školství k dnešnímu dni nevydalo
rozhodnutí o přidělení dotace ani jiné stanovisko.

3.

Rekonstrukce vodovodního přivaděče Javorník s rozpočtem přes 200 mil.Kč stále
neprobíhá podle harmonogramu, zhotovitel, bulharská firma TRACE GROUP HOLD
a.s., nedodržuje pracovní postupy a práce je dle informací z kontrolních dní nekvalitní.
Věc řeší předseda svazku, Ing. Tichovský, stavební dozor dobrovolného svazku a
projekční kancelář. Od poloviny června nicméně došlo k posílení pracovních čet.

4.

Dne 11. června se zasedání rady obce a finančního výboru obce zúčastnil předseda
družstva JEDNOTA Benešov, pan JUDr. Stanislav Vytejček. Pan předseda podmiňuje
prodej budovy obci dlouhodobým pronájmem ve prospěch Jednoty. Pan předseda
nepředložil žádný konkrétní plán na zlepšení služeb poskytovaných poříčskou prodejnou.
Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva obce pan předseda odmítl.

5.

V květnu požádala rada obce oficiální cestou Českou obec sokolskou o prodej zanedbané
a nevyužívané budovy sokolovny v Poříčí nad Sázavou, včetně přilehlého hřiště. Česká
obec sokolská na žádost obce zatím nereagovala. Objekt zůstává ve správě místního
sokola, jehož starostou je pan Petr Lacina.

6.

Rada obce vyhlásila záměr prodeje pozemků p.č. 190/4 a 190/72 v k.ú. Poříčí nad
Sázavou, v lokalitě Za Vodou. Nabídky můžou zájemci předkládat do 6.7.2015.

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce
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