Č.j.: 272/2018/Poř
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 5.4.2018
Přítomno:

10 zastupitelů

Omluveni:

Jan Krůta ml.
Ing. Alena Lopatková
Ing. Pavel Mikoláš

Hosté:

-

Občanů:

0 občanů

Zasedání se v souladu s pozvánkou koná v budově základní a mateřské školy. Starosta
informuje, že dnešního dne se funkce zastupitelky vzdala paní Ing. Alena Lopatková. Starosta
jí děkuje za odvedenou práci v uplynulém funkčním období.

Program:
1. Projednání výběrového řízení na zhotovitele akce Chodník ke hřbitovu v Benešovské
ulici včetně dešťové kanalizace (včetně smlouvy o dílo)
2. Projednání koncesního řízení na provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou
potřebu obce Poříčí nad Sázavou
3. Diskuze
Hlasování o odsouhlasení upraveného znění programu
10 Pro
0 proti 0 se zdrželo
Zapisovatel/ka:

Monika Chábová (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželi)

Ověřovatelé:

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

Návrhová komise:

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

BOD 1)
Starosta informuje o průběhu výběrového řízení na zhotovitele akce „Chodník ke hřbitovu
v Benešovské ulici včetně dešťové kanalizace“. Jedná se o nejvýznamnější dopravněbezpečnostní akci posledních let. Chodník (součástí je také zvýšený přechod pro chodce přes
krajskou silnici) zajistí bezpečí obyvatel obce i návštěvníků hřbitova. Nejnižší nabídku podala
firma BES s.r.o. Dle smlouvy o dílo je povinností firmy zajistit také dopravně-inženýrské
opatření (značení silnice, případně částečná uzavírka). Z rozhodnutí Policie ČR bude do
dokončení chodníku a přechodu pro chodce odstraněn zastavovací semafor. Smlouvu o dílo
měli zastupitelé i veřejnost k dispozici na webu obce a na obecním úřadě v předstihu. Návrhová
komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze
usnesení.
BOD 2)
Starosta informuje o průběhu koncesního řízení, které zpracovala a vedla advokátní kancelář
pana JUDr. Martina Vychopeně. Do koncesního řízení se přihlásily dvě firmy – VHS Benešov
s.r.o. a VODA CZ service. Hodnoticí komise doporučuje druhou jmenovanou společnost vyřadit
z důvodu nesplnění technických kvalifikačních kritérií – zejména se jedná o to, že společnost
nedoložila kontinuální provozování vodovodu a kanalizace v obcích s alespoň 1250 obyvateli.
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Hodnoticí komise dále doporučuje uzavřít koncesní smlouvu se společností VHS Benešov
s.r.o. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je
uvedeno v příloze usnesení.
BOD 3)
Starosta informuje, že se s úřadem práce podařilo vyjednat prodloužení dodatku ke smlouvě
na vytvoření společensky prospěšného místa, tj. obec bude čerpat příspěvek na zaměstnání
tohoto pracovníka nikoliv pouze do 30.4., ale až do konce října 2018.
Starosta informuje o jednání s římskokatolickou církví, která směnou za přístupovou cestu od
kostela sv. Petra ke škole a část stráně nad školní jídelnou (cca 2205 m2) požaduje 17985 m2
obecních pozemků (orná půda). Z diskuze vyplývá, že tento návrh je pro zastupitelstvo
nepřijatelný z důvodu zjevného nepoměru směňovaných pozemků.
Starosta informuje, že rada obce zadala zpracování projektové dokumentace na připojení
místní části „ve vilách“ (za benzinovou stanicí) v Pražské ulici na vodovod a kanalizaci (včetně
projednání a vyřízení stavebního povolení). Zároveň bylo zadáno zpracování projektové
dokumentace na chodník od Mostu císaře Františka Josefa k vilám. Dokončena je projektová
dokumentace na chodník pro chodce od veterinární ordinace MVDr. Lázničky v ulici V Koutech
až do ulice U Vrby. V současné době jedná advokátní kancelář s majiteli pozemků pod
plánovanou stavbou o majetkovém vypořádání.
Starosta informuje o plánované opravě komunikace kolem tenisové haly v ulici Pod Lutovem
po stavbě kanalizace a vodovodu. Přípravné práce započnou v týdnu od 9.4.2018, pokládka
asfaltobetonu za úplné uzavírky pak v týdnu následujícím.
Starosta informuje o návrhu pana Martina Herdy na instalaci pamětní desky na rodný dům
spisovatele p. Josefa Topola. Zastupitelé se se záměrem ztotožňují pod podmínkou, že bude
souhlasit stávající majitel objektu a rodina pana Topola.
Starosta informuje, že zastupitelům byl předán zápis z pracovního jednání zastupitelstva a rady
obce ze dne 20.3.2018 ve věci budoucího využití budovy KLENOT. Dále je dohodnuto, že na
příští pracovní poradu zastupitelů a radních bude pozván zástupce projekční kanceláře
SB s.r.o. Účelem bude upřesnění zadání / záměru směrem k projektantovi tak, aby tento mohl
začít pracovat na variantních studiích. Pracovní jednání starosta svolá v týdnu od 16.4.2018.
Starosta informuje, že v souvislosti s připravovanou investiční akcí výstavby IT třídy v ZŠ
požádala rada obce Nespeky a Mrač o finanční spoluúčast dle počtu žáků z těchto obcí
docházejících. Mgr. Navrátil informuje o blížícím se zápisu do 1. třídy. Opět se předpokládá
otevření dvou prvních tříd, a to z důvodu vysokého zájmu.
J. Krema a F. Pohunek informují o technickém stavu obecní multikáry. Vozidlo je již prakticky
neopravitelné, a je nutné pořídit nový stroj. Byl proveden průzkum trhu, včetně návštěvy
některých technických služeb z důvodu seznámení se s nabídkou a na trhu dostupnou
technikou. Za nejvhodnější pro potřeby naší obce považují pánové vozidlo DURSO
MULTIMOBIL od společnosti SIMED s.r.o., Dvůr Králové nad Labem ve výbavě s hákovým
nosičem a kontejnery. K tomuto stroji již vlastníme další kompatibilní příslušenství (sypač,
radlici a smeták). Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá
tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
Starosta končí v 19:40 hod. zasedání zastupitelstva.

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Richard Puška DiS.
ověřovatel

Jiří Krema
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 10.4.2018
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Č.j.: 273/2018/Poř
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 5.4.2018
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje výsledek veřejné zakázky na akci Chodník ke hřbitovu
v Benešovské ulici včetně dešťové kanalizace“.
b. Schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a společností BES s.r.o., Sukova 625, 256
01 Benešov na výše uvedenou akci v ceně 3 254 585 Kč včetně DPH.
c. Schvaluje nabídku Ing. Arch. Miroslava Hofmana na zajištění technického
dozoru investora v ceně 19 360 Kč.
d. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
10 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
2. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu komise pro otevírání obálek a hodnoticí komise pro
veřejnou zakázku – koncesní řízení „Provozování vodovodů a kanalizací pro
veřejnou potřebu obce Poříčí nad Sázavou“.
b. Vylučuje účastníka VODA CZ service s.r.o., se sídlem Hořenice 45, 551 01
Jaroměř, IČ 27545547 ze zadávacího řízení, a to z důvodu, že nesplnil
technickou kvalifikaci dle zadávacích podmínek.
c. Schvaluje koncesní smlouvu mezi obcí a společností Vodohospodářská
společnost Benešov s.r.o., se sídlem Černoleská 1600, 256 13 Benešov, IČ
47535865.
d. Pověřuje starostu podpisem koncesní smlouvy.
Hlasování
10 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
3. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje nabídku firmy SIMED s.r.o., Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem č. MP/048/18 na vozidlo DURSO MULTIMOBIL 4x4 s hákovým
nosičem kontejnerů HYVA ve specifikované výbavě v ceně do 1.929.345 Kč
včetně DPH. Financování bude řešeno z přebytku hospodaření předchozích
let a případně i v kombinaci s úvěrem od finanční společnosti.
b. Pověřuje radu obce přípravou a schválením kupní smlouvy.
c. Pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
d. Pověřuje radu obce rozhodnutím o návrhu konkrétního způsobu financování.
Hlasování
10 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Richard Puška DiS.
ověřovatel

Jiří Krema
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 5.4.2018
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