Č.j.: 491/2017/Poř
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 22.6.2017
Přítomno:

9 zastupitelů

Omluveni:

František Pohunek
Jiří Krema
Tomáš Jeníček
Jan Krůta ml.

Hosté:

-

Občanů:

5 občanů

Program:
1. Zpráva o činnosti rady obce
2. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2016 a zprávy nezávislého auditora o
výsledku přezkoumání hospodaření
3. Projednání závěrečného účtu DSO Javorník za rok 2016 a zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
4. Svěření bytu v přízemí v Bálkovické č.p. 96 do majetku Základní školy a mateřské
školy Poříčí nad Sázavou
5. Koncesní řízení na provozovatele vodovodu a kanalizace
6. Diskuze
Hlasování o odsouhlasení pozměněného znění programu
9 Pro 0 proti 0 se zdrželo

Zapisovatel/ka:

Monika Chábová (9 pro, 0 proti, 0 se zdrželi)

Ověřovatelé:

Richard Puška DiS., Ing. Pavel Mikoláš (9 pro, 0 proti, 0 se zdrželi)

Návrhová komise:

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

BOD 1)
Místostarosta 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)
Místostarostka seznamuje se závěrečným účtem obce za rok 2016 a zprávou nezávislého
auditora formou prezentace s výpisem stěžejních údajů. Dokumenty byly vyvěšeny
v zákonných lhůtách a k dispozici na obecním úřadě. Audit hospodaření obce za rok 2016
skončil s výrokem bez výhrad, tj. hospodaření obce a vedení účetnictví byly v souladu se
všemi zákonnými předpisy a standardy. Starosta doplňuje, že na investiční akci ve škole
(přístavba tříd) se navíc finančně podílely obce Nespeky a Mrač, stejně jako na provozních
nákladech školy. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá
tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
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BOD 3)
Místostarostka seznamuje se závěrečným účtem DSO Javorník a zprávou nezávislého
auditora. Dokumenty byly vyvěšeny v zákonných lhůtách a k dispozici na obecním úřadě.
Starosta rekapituluje průběh výstavby vodovodního přivaděče v letech 2014 – 2016; dále
informuje o tom, že ŘSD plánuje výstavbu nového vodovodního přivaděče pro obce dotčené
budoucí trasou dálnice D3. Tento uvažovaný řad by se měl napojovat na přivaděč Javorník –
zatím vše ve fázích úvah. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování
probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 4)
Mgr. Navrátil seznamuje s projektem, v rámci kterého by měl od 1.9.2017 v základní škole
vyučovat učitel ze Spojených států amerických. Učiteli je nezbytné zajistit ubytování.
Navrhováno je předání bytu v Bálkovické ul. 96 (byt po paní Šrámkové vlevo v přízemí u
schodů). V současné době byt stavebně upravují zaměstnanci obce. Návrhová komise
nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze
usnesení.
BOD 5)
Starosta informuje o nutnosti zahájit koncesní řízení na provozovatele vodovodu a kanalizace
v obci Poříčí nad Sázavou. Řízení je navrhováno provést ve spolupráci s advokátní kanceláří,
která naši obec zastupuje, tj. JUDr. Martin Vychopeň a partneři. Návrhová komise nechává
hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 6)
Starosta informuje o žádosti pana faráře Janaty na rekonstrukci střechy kostela sv. Havla.
Zastupitelé navrhují pozvat pana faráře na příští zasedání ZO (září). Podle plnění rozpočtu
v tu dobu se ZO rozhodne o případné podpoře.
P. Pilát se dotazuje na opravu propadů na silnici v Pražské ul. Starosta informuje, že podle
sdělení majitele a správce silnice, kterým je Středočeský kraj, mají být v následujících dnech
provedeny zkušební vrty, aby se zjistila příčina propadů. Jednou z možností je, že se
podkladní vrstvy ztrácejí do nádrží, které v zemi zůstaly po benzinových pumpách (cca pol.
20. století). Starosta bude opravu opět urgovat.
Ing. Mikoláš se dotazuje na plánované práce na hřbitově a rekonstrukci márnice. Starosta
seznamuje s připravovanou projektovou dokumentací (doplnění chodníčků, výměna střechy,
přestavba márnice na kolumbárium – zvýšení počtu míst pro ukládání uren).
Ing. Lopatková informuje o jednání se zhotovitelem dětského hřiště na návsi. Na základě
podnětů od rodičů je nutné vyřešit zastínění části prostranství, kde v době letních veder není
možné s dětmi trávit čas. Ing. Lopatková po jednání s dodavatelem dětského hřiště (Tomovy
parky) navrhuje pořízení altánu se sezením v ceně do 150 tis.Kč včetně DPH. Je navrženo
usnesení, viz. příloha.
Ing. Lopatková dále zve na pouť, která se uskuteční v sobotu 24.6.2017 u kostela sv. Havla.
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

Ing. Pavel Mikoláš v.r.
ověřovatel

Richard Puška DiS, v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 22.6.2017
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Č.j.: 492/2017/Poř
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22.6.2017
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o činnost rady obce ze dne 22.6.2017.
Hlasování
9 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
2. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce Poříčí nad Sázavou bez výhrad.
b. Bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad.
c. Schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016.
Hlasování
9 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
3. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje závěrečný účet DSO Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov za
rok 2016.
b. Bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření svazku za rok 2016.
Hlasování
9 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
4. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Byt v přízemí vzadu vlevo v Bálkovické ulici čp. 96 na stpč. 159/1 v k.ú.
Poříčí nad Sázavou se svěřuje Základní škole a mateřské škole Poříčí nad
Sázavou, okres Benešov, příspěvková organizace, Školní 190, Poříčí nad
Sázavou jako majetek určený k jejímu hospodaření dle čl. V. odst. 1
Zřizovací listiny.
b. Svěření bude provedeno uzavřením smlouvy o výpůjčce dle čl. V odst. 2
Zřizovací listiny. Dle čl. V. odst. 9 Zřizovací listiny zastupitelstvo rozhodlo tak,
že ZŠ a MŠ je oprávněno byt pronajímat. Příjem z pronajímání (nájemné) je
příjmem zřizovatele.
c. Pověřuje radu obce schválením smlouvy o výpůjčce dle bodu b) tohoto
usnesení.
Hlasování
9 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
5. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Ukládá starostovi zahájit postup v koncesním řízení ve věci výběru
provozovatele vodovodů a kanalizací obce Poříčí nad Sázavou ve spolupráci
s Advokátní kanceláří Camrda, Premus, Vychopeň, Vachoušek, Zeman a
partneři.
Hlasování
9 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
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6. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Pověřuje radu obce nákupem zastiňovacích a herních prvku v ceně do
150 000 Kč včetně DPH v prostoru hřiště na návsi.
Hlasování
9 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

Richard Puška DiS, v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 22.6.2017
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ZRPÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE ZE DNE 22.6.2017
1. Stavební firma LINHART s.r.o. zahájila v červnu stavbu víceúčelového hřiště u ZŠ.
Stavební práce i po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na atletický ovál pokračují
podle plánu. Dokončena je úprava pláně a drenáží a probíhá betonování obrubníků.
2. Pokračují práce na stavbách vodovodu a kanalizace v ulicích Pod Lutovem a
K Zádušnímu. V první jmenované lokalitě je od 19.6.2017 uzavírka ulice. Práce
v obou lokalitách zatím pokračují i díky dobrému počasí podle plánu bez zdržení.
3. V Benešovské ulici zahájila firma Sládek GROUP a.s. opravu betonové zídka a
výměnu zábradlí pod mateřskou školou a mezi ulice Sportovní a Protivínská.
4. Firma SB s.r.o. ze Sedlčan dokončuje projektovou dokumentaci na úpravu hřbitova a
márnice. Předmětem projektové dokumentace je mimo jiné doplnění dlážděných
chodníčků mezi schodiště, výměna střešní krytiny na márnici a její přestavba na
kolumbárium.
5. Připravována je oprava památníku obětem druhé světové války, na kterou jsme od
Ministerstva obrany získali dotaci ve výši 98 tis.Kč. Práce mají být dokončeny do
konce listopadu letošního roku.

6. V úterý 20.6.2017 proběhlo společné jednání o novém územním plánu, určené
dotčeným orgánům státní správy. V současné době běží těmto orgánům lhůta pro
vyjádření. Poté budou případné připomínky zpracovávány a vyhodnocovány pro
jednání s veřejností. Obec již také na bankovní účet obdržela dotaci na zpracování
územního plánu v plné výši přes 300 tis.Kč.

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce
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