Č.j.: 204/2019/Poř
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 12.3.2019
Přítomno:

14 zastupitelů

Nepřítomni:

MUDr. Roman Mrva (neomluven)

Hosté:

-

Občanů:

10 občanů

Program:

1. Zpráva o činnosti rady obce
2. Přijetí daru – pozemek ZE 29/1 v k.ú. Poříčí nad Sázavou o výměře 404 m2
3. Projednání záměru prodeje p.č. 491/10 v k.ú. Poříčí nad Sázavou, dle
GP 1530-167/2018
4. Projednání veřejné zakázky na zhotovitele – Obec Poříčí nad Sázavou –
Vodovod v ulici Sportovní a prodloužení vodovodu a kanalizace v ulici Žižkova
5. Projednání veřejné zakázky na zhotovitele – dětské hřiště u MŠ
6. Projednání finanční podpory místním zájmovým sdružením a spolkům
7. Diskuze
Hlasování o odsouhlasení upraveného znění programu doplněného o bod 4).
14 Pro 0 proti 0 se zdrželo
Ing. Stibůrek a Ing. Lopatková žádají o doplnění programu o body:
1. Úprava jednacího řádu zastupitelstva obce
2. Zřízení redakční rady Poříčského zpravodaje
3. Poskytnutí poradenství v oblasti dotací fyzickým osobám vlastnícím nemovitost na
území obce
Hlasování
2 Pro 6 proti 5 se zdrželo NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Zapisovatel/ka:

Monika Chábová (14 pro, 0 proti, 0 se zdrželi)

Ověřovatelé:

Ing. Pavel Mikoláš, Jiří Krema (12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)

Návrhová komise:

Mgr. Radim Navrátil, Ing. Marta Prachařová (12 pro, 0 proti, 2 se
zdrželi)

BOD 1)
Místostarostka 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.
BOD 2)
Starosta seznamuje s návrhem na přijetí daru, kterým je pozemek ZE 29/1 v k.ú. Poříčí nad
Sázavou, nacházející se pod částí ulice Školní. Darovací smlouva byla zveřejněna na
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internetových stránkách obce spolu s dalšími podklady na dnešní jednání. Návrhová komise
nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 3)
Starosta seznamuje se záměrem prodeje p.č. 491/10 v k.ú. Poříčí nad Sázavou, dle
GP 1530-167/2018. Jedinou nabídku podali manželé Fleischhansovi, bytem Nevanova
1075/31, 163 00 Praha 6, a to za cenu 800 Kč/m 2. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu
usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 4)
Starosta seznamuje s výsledkem výběrového řízení na uvedenou akci. K výběrovému řízení
se přihlásili tři uchazeči – VHS Benešov s.r.o., Sládek Group a LAROS z Benešova. Nejnižší
nabídku podala společnost VHS Benešov s.r.o. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu
usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 5)
Mgr. Navrátil informuje o výběrovém řízení na zhotovitele (dodavatele) dětského hřiště u MŠ.
V prvním kole se žádný zájemce nepřihlásil, ve druhém pouze jedna firma, jejíž nabídka
přesáhla odhadované náklady. Vedení školy a školky doporučuje projekt přepracovat a buď
využít dotaci Středočeského kraje, nebo realizovat postupně z vlastních prostředků. Podmínky
dotace SFŽP jsou značně omezující. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 6)
Starosta seznamuje s návrhem na rozdělení finanční podpory místním sdružením, dle
předložených žádostí. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování
probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 7)
V rámci diskuze jsou projednány tyto záležitosti: dotace na výměnu tepelných zdrojů, svozy
BIO popelnic v roce 2019, rozpočet na rok 2019 (včetně odhadu příjmů na další roky), úprava
jednacího řádu ZO (nutnost předložit navrhované změny s předstihem tak, aby je bylo možné
vyhodnotit mimo jiné po právní stránce), lokalita Za Vodou (představení projektu zástupci
společnosti).
Poté, co je program zasedání vyčerpán a není dalších dotazů ani návrhů, starosta končí
ve 20:20 hod. zasedání zastupitelstva.

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Jiří Krema v.r.
ověřovatel

Ing. Pavel Mikoláš v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 14.3.2019
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Č.j.: 205/2019/Poř
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 12.3.2019
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze dne 12.3.2019.
Hlasování
14 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
2. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Přijímá od pana Jana Heřmánka, bytem Nad Vodovodem 488/67, 108 00 Praha
10, dar, kterým je pozemek ZE 29/1 v k.ú. Poříčí nad Sázavou o výměře 404 m 2
ve Školní ulici.
b. Pověřuje radu obce přípravou a schválením darovací smlouvy.
c. Pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Hlasování
14 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
3. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje prodej pozemku p.č. 491/10 v k.ú. Poříčí nad Sázavou o výměře 52
m2, dle GP 1530-167/2018, panu Rolfu Fleischhansovi a paní Radomile
Fleischhansové, bytem Nevanova 1075/31, 163 00 Praha 6 za kupní cenu
41 600 Kč.
b. Pověřuje radu obce přípravou a schválením kupní smlouvy.
c. Pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování
14 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
4. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje výsledek výběrového řízení na akci Obec Poříčí nad Sázavou –
Vodovod v ulici Sportovní a prodloužení vodovodu a kanalizace v ulici Žižkova.
b. Schvaluje nabídku firmy VHS Benešov s.r.o., Černoleská 1600, 256 13
Benešov na uvedenou akci v ceně 1 582 387,25 Kč bez DPH.
c. Po povolení obou staveb příslušným orgánem státní správy pověřuje starostu
uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem dle bodu b) tohoto usnesení.
Hlasování
14 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
5. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Ruší veřejnou zakázku na akci „Přeměna nevyhovující zahrady MŠ Poříčí nad
Sázavou na školní přírodní zahradu - 1. etapa – herní prvky“, ke které se přihlásil
jediný uchazeč s cenou vyšší, než jaká byla cena očekávaná.
Hlasování
13 Pro 0 Proti 1 Se zdrželo
6. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje dary místním sdružením takto:
▪
▪

SDH Poříčí nad Sázavou
Automotoklub Poříčí n.S.
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15 tis.Kč
15 tis.Kč

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Jezdecký klub Poříčáci
Sdr. zdravotně postižených
FIT Klub
OS BTP Team
Duhová kulička
Sportovní spolek Poříčí nad Sázavou
Myslivecký spolek POSÁZAVÍ
Poříčí nad Sázavou
Český svaz včelařů, základní
organizace Čerčany

15 tis.Kč
15 tis.Kč
15 tis.Kč
7 tis.Kč
5 tis.Kč
7 tis.Kč
5 tis.Kč
5 tis.Kč

▪ Sporttenis Poříčí n.S.
15 tis.Kč
b. Pověřuje radu obce přípravou a schválením darovacích smluv.
c. Pověřuje starostu podpisem darovacích smluv.
Hlasování
14 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

Ing. Pavel Mikoláš v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 14.3.2019
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE ZE DNE 12.3.2019
1. V měsíci únoru byla Ministerstvu pro místní rozvoj podána žádost o dotaci na projekt
Obnova místních komunikací v Poříčí nad Sázavou – ulice Sportovní, Lipová a Na Place.
V případě úspěchu se termín realizace předpokládá od měsíce června. Termín
vyhodnocení žádostí o dotaci ministerstvo nesdělilo.
2. V měsíci březnu byla zpracována a bude podána žádost Ministerstvu financí ČR o
dotaci na akci Půdní vestavba učeben do školy v Poříčí nad Sázavou. Výše případné
dotace je 90 procent. Výsledky dotačního řízení by měly být známy do konce měsíce
dubna, realizace se předpokládá od června do září.
3. Advokátní kancelář pana JUDr. Vychopeně provedla výběrové řízení na zhotovitele
akce prodloužení vodovodního řadu v ulici Sportovní a vodovodního a kanalizačního
řadu v ulici Žižkově. Nejnižší nabídku podala firma VHS Benešov s.r.o. V současné době
probíhá zajištění stavebního povolení na obě akce. Stavební povolení je nezbytnou
podmínkou pro realizaci akce.
4. V únoru provedlo Ministerstvo pro místní rozvoj na obecním úřadě kontrolu
zaměřenou na dotační akci „Územní plán obce Poříčí nad Sázavou“. Kontrola nezjistila
žádná pochybení ze strany obce, a konstatovala, že jsou plněny podmínky správce
programu.

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce
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