Č.j.: 334/2018/Poř
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 3.5.2018
Přítomno:

12 zastupitelů

Omluveni:

Jiří Krema

Hosté:

-

Občanů:

9 občanů

Program:
1. Složení slibu zastupitele a volba člena rady obce
2. Zpráva o činnosti rady obce
3. Projednání výsledku výběrového řízení na zhotovitele akce „Stavební úpravy a změna
v užívání herny na učebnu – ZŠ Poříčí nad Sázavou“, včetně smlouvy o dílo
4. Projednání výsledku výběrového řízení na akci „Předcházení vzniku textilních a
biologicky rozložitelných odpadů v obci Poříčí nad Sázavou“
5. Diskuze
Hlasování o odsouhlasení upraveného znění programu
10 Pro
0 proti 0 se zdrželo
Josef Kaška ml. skládá slib dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. o obcích.
Zapisovatel/ka:

Monika Chábová (11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi)

Ověřovatelé:

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

Návrhová komise:

Mgr. Radim Navrátil, Ing. Marta Prachařová (11 pro, 0 proti, 0 se
zdrželi)

BOD 1)
Starosta navrhuje, aby byl členem rady zvolen p. Tomáš Jeníček. Návrhová komise nechává
hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení. Tomáš
Jeníček volbu přijímá.
Richard Puška přichází v 18:35 hod.
BOD 2)
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 3)
Starosta seznamuje s průběhem a výsledkem výběrového řízení na zhotovitele akce „Stavební
úpravy a změna v užívání herny na učebnu – ZŠ Poříčí nad Sázavou“, včetně smlouvy o dílo.
Zastupitelé byli k otevírání obálek a hodnocení nabídek pozváni písemně. Smlouva o dílo byla
k dispozici v předstihu na webových stránkách obce a na obecním úřadě. Starosta dále
seznamuje s nabídkou Ing. Arch. Miroslava Hofmana na zajištění služeb TDI ve výši 29 040 Kč
včetně DPH. Mgr. Navrátil seznamuje s počty žáků docházejících do ZŠ a informuje o
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provedeném zápise dětí do 1. třídy (opět první 2 třídy). Starosta sděluje, že o finanční
spoluúčast rada obce požádala obce Nespeky a Mrač, jejichž žáci tvoří polovinu všech dětí
v ZŠ. Žádosti zatím bez odpovědi. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 4)
Starosta seznamuje s průběhem a výsledkem výběrového řízení na akci „Předcházení vzniku
textilních a biologicky rozložitelných odpadů v obci Poříčí nad Sázavou“, včetně kupní smlouvy.
Materiály byly po otevření obálek k dispozici na webu obce a na obecním úřadě. Nákup
kompostérů, textilního kontejneru a drtiče větví podpořil dotací Státní fond životní prostředí ČR.
Nabídku předložila společnost MEVA CB s.r.o. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu
usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 5)
Starosta informuje o obnově katastrálního aparátu v k.ú. Poříčí nad Sázavou. Informuje o
schůzce se zástupci katastrálního úřadu, která se uskuteční dne 9.5.2018.
Zastupitelstvo diskutuje o problémech s pitnou vodou v Žižkově ulici a v ulici Sportovní.
Podzemní vody ve studních výrazně poklesly a voda má špatnou kvalitu. Pro Žižkovu ul. je
zpracována projektová dokumentace a stavba je připravena k realizaci. Zastupitelstvo
v pololetí 2018 posoudí, jak se plní daňové příjmy obce, a podle toho bude rozhodnuto, zda
bude akce realizována ještě v letošním roce. V případě ulice Sportovní je nutné zajistit od
VHS Benešov podklady a zpracovat dokumentaci prodloužení vodovodního řadu.
Ing. Rajdl chce řešit parkování u MVDr. Lázničky. Starosta sděluje, že je zpracována kompletní
projektová dokumentace na výstavbu chodníku pro pěší od křižovatky až po ulici U Vrby. Tato
plánovaná stavba vyřeší bezpečí chodců, které je prioritou. Řidiče, kteří parkují v rozporu
s vyhláškou, ale musí pokutovat a řešit policie.
Starosta končí v 19:20 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: 4.5.2018
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Č.j.: 335/2018/Poř
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 3.5.2018
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Volí pana Tomáše Jeníčka členem rady obce.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 1 Se zdrželo
2. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze dne 3.5.2018.
Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
3. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu komise pro otevírání obálek a hodnoticí komise pro
veřejnou zakázku Stavební úpravy a změna v užívání herny na učebnu – ZŠ
Poříčí nad Sázavou.
b. Schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a společností S-B s.r.o., se sídlem
Církvičská 1, 264 01 Sedlčany, IČ 25652362 v ceně 1 497 998,67 Kč včetně
DPH.
c. Pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
d. Schvaluje nabídku Ing. Arch. Miroslava Hofmana, bytem V Hatích 208,
Všestary na zajištění činnosti technického dozoru investora ve výši 29 040 Kč
včetně DPH.
e. Pověřuje radu obce uzavřením příslušné smlouvy k bodu d).
Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
4. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu komise pro otevírání obálek a hodnoticí komise pro
veřejnou zakázku Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných
odpadů v obci Poříčí nad Sázavou.
b. Schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a společností MEVA – CB s.r.o., Hůrská
2634,
370 04 České Budějovice, IČ 65006020 v ceně 1 419 875 Kč včetně DPH.
c. Souhlasí se spoluúčastí obce dle podmínek Operačního programu životní
prostředí 2014-2020.
d. Pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
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: 4.5.2018
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE ZE DNE 3.5.2018
1. Dne 2.5.2018 bylo podepsána koncesní smlouva se společností VHS Benešov s.r.o. na
provozování vodovodu a kanalizace v obci do roku 2023, a to na základě provedeného
koncesního řízení v souladu se zákonem. Vyřazený uchazeč, kterým byla firma VODA
CZ service rozhodnutí o vyřazení akceptovala, resp. nepřijala právní kroky ke zvrácení
tohoto rozhodnutí.
2. Dne 27.4.2018 byla podepsána kupní smlouva na technické vozidlo DURSO
MULTIMOBIL mezi obcí a společností SIMED s.r.o. Na základě předchozího jednání
rady obce došlo před podpisem smlouvy ke snížení kupní ceny schválené
zastupitelstvem o 30 tis.Kč. Nákup bude financován z přebytků hospodaření
předchozích let, není nutné využívat úvěrových služeb banky.
3. Dne 13.4.2018 byla podepsána smlouva o dílo mezi obcí a firmou BES s.r.o. na stavbu
chodníku ke hřbitovu v ulici Benešovská včetně dešťové kanalizace. V současné době
probíhá představební příprava (např. vyřizování dopravně-inženýrského opatření) a
obecní úřad připravuje podklady pro podání žádosti o dotaci na tuto akci od
Středočeského kraje.
4. V ulici Pod Lutovem byla dokončena oprava vozovky po loňské stavbě vodovodu a
kanalizace. Tímto je tato první etapa stavební akce uzavřena.
5. Ministerstvo vnitra na základě provedené kontroly (na udání) potvrdilo platnost
obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o místním poplatku za odpady. To znamená, že
obec neporušuje zákon, když na rozdíl od majitelů rekreačních chat a rodinných domů
bez trvalého pobytu poskytuje úlevy z místního poplatku v obci trvale hlášeným
osobám.
6. Službu svozů BIO odpadu využívá k dnešnímu dni 80 domácností oproti loňským 93.
Vzhledem ke skokovému navýšení ceny se jedná o úspěch. Po dohodě s firmou tedy
služba nadále pokračuje za dohodnutých podmínek.
7. Na základě předchozích jednání rady obce a výstupů z pracovních porad zastupitelů,
které se uskutečnily ve dnech 20.3.2018 a 19.4.2018 i za účasti projektanta, bylo u
firmy S-B s.r.o. zadáno zpracování studie funkčního využití budovy KLENOT v č.p. 4
v ulici V Uličkách pro potřeby domu s pečovatelskou službou.
Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce
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