Č.j.: 387/2019/Poř
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 29.5.2019
Přítomno:

14 zastupitelů

Nepřítomni:

-

Hosté:

-

Občanů:

15 občanů

Starosta konstatuje, že obecní úřad přijal po termínu vyhlášení veřejného zasedání pod
č.j. 379/2019/Poř žádost paní Ing. Aleny Lopatkové o doplnění programu o celkem 10 bodů.
Žádost byla obecním úřadem zaslána i zastupitelům, které žadatelka neuvedla ve svém
rozdělovníku. Všichni zastupitelé tedy měli možnost se s žádostí seznámit před tímto
zasedáním.
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí žádost paní Ing. Aleny Lopatkové ze dne 22.5.2019,
č.j. 379/2019/Poř.
b. Konstatuje, že součástí žádosti nejsou k projednání žádné podkladové
materiály, dokumenty ani jiné přílohy.
c. Z výše uvedených důvodů doplnění programu o body 2, 3, 4, 9 a 10 zamítá.
Hlasování
11 Pro 2 Proti

Se zdrželo

Program:
1. Zpráva o činnosti rady obce
2. Projednání žádosti Okresního soudu v Benešově o zvolení přísedící
3. Projednání záměru prodeje p.č. 497/46 v k.ú. Poříčí nad Sázavou o výměře 375 m 2,
dle GP č. 1432-154/2017 včetně kupní smlouvy
4. Projednání veřejné zakázky na akci Půdní vestavba učeben do školy v Poříčí nad
Sázavou, včetně smlouvy o dílo a zajištění technického dozoru investora
5. Projednání veřejné zakázky na akci Obnova místních komunikací v Poříčí nad
Sázavou – ulice Sportovní, Lipová a Na Place
6. Pověření
starosty
obce
k jednání
se
SŽDC
o
převodu
pozemků
p.č. 3178/6 a 3178/7 v k.ú. Poříčí nad Sázavou
7. Projednání organizačních změn ve vedení obce
Doplnění bodů dle žádosti Ing. Aleny Lopatkové (přepis ze žádosti):
8.
9.
10.
11.
12.

Vytvoření redakční rady pro Zpravodaj
Zveřejňování korespondence s „číslem jednacím“ na webu obce
Zveřejnění veškerých smluv
Zřízení a zveřejnění služebních mailů pro všechny zastupitele
Pořízení finanční a technické analýzy majetku obce stěžejní pro ověření správnosti
vedení účetnictví obce

Hlasování o odsouhlasení upraveného znění programu.
11 Pro 2 proti 0 se zdrželo
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Zapisovatel/ka:

Monika Chábová (13 pro, 0 proti, 0 se zdrželi)

Ověřovatelé:

Ing. Pavel Mikoláš, Jiří Krema (11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)

Návrhová komise:

Mgr. Radim Navrátil, Ing. Marta Prachařová (11 pro, 0 proti, 2 se
zdrželi)

BOD 1)
Mgr. Navrátil seznamuje se zprávou o činnosti rady obce ze dne 29.5.2019. Návrhová komise
nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze
usnesení.
BOD 2)
Starosta seznamuje s žádostí Okresního soudu v Benešově o zvolení přísedící, paní
Mgr. Hany Vyčítalové, bytem V Radešovkách 262, Poříčí nad Sázavou. Návrhová komise
nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze
usnesení.
BOD 3)
Starosta informuje o záměru prodeje p.č. 497/46 v k.ú. Poříčí nad Sázavou o výměře 374 m2,
dle GP č. 1432-154/2017 a seznamuje s kupní smlouvou. Návrhová komise nechává hlasovat
o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 4)
Mgr. Navrátil představuje projekt půdní vestavby učeben do ZŠ, včetně výsledku výběrového
řízení na zhotovitele, smlouvy o dílo a nabídky Ing. Arch. M. Hofmana na zajištění
technického dozoru investora. Výběrové řízení na zhotovitele pro obec zorganizovala
advokátní kancelář JUDr. Martina Vychopeně a všichni zastupitelé byli k otevírání obálek a
hodnocení nabídek pozváni písemně. Výběrové řízení bylo organizováno jako otevřené
včetně zveřejnění zadávací dokumentace na internetovém profilu. Cenovou nabídku
předložila pouze firma S-B s.r.o. Ačkoliv MFČR dotaci na tento projekt neschválilo, podařilo
se dojednat finanční podporu dalších partnerů – v řádech stovek tisíc korun se budou podílet
např. firmy KEMPER s.r.o., WRIGLEY Confections, PRORATIO a další. Návrhová komise
nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze
usnesení.
BOD 5)
Starosta seznamuje s průběhem a výsledkem výběrového řízení na zhotovitele akce Obnova
místních komunikací v Poříčí nad Sázavou – ulice Sportovní, Lipová a Na Place. Výběrové
řízení na zhotovitele v souladu se zákonem a dotačnímu podmínkami pro obec zorganizovala
advokátní kancelář JUDr. Martina Vychopeně a všichni zastupitelé byli k otevírání obálek a
hodnocení nabídek pozváni písemně. Nabídky předložili celkem tři společnosti – PROXIMA,
EUROVIA CS a BES s.r.o. Nejnižší cenovou nabídku předložila firma BES s.r.o. Protože
MMR ČR posunulo termín vyhlášení výsledků dotačního programu na červen, je navrženo
pověřit schválením smlouvy o dílo radu obce v rozsahu dle výsledku dotačního řízení. Termín
realizace a souvisejících dopravních opatření bude upřesněn se zhotovitelem. Starosta dále
informuje o jednání s firmou HG Elektro, která pro ČEZ Distribuce a.s. plánuje ukládání
nadzemního elektrického vedení do země. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu
usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 6)
Starosta informuje o jednání se SŽDC o převodu pozemků tvořících jako celek vlakové
nádraží s chodníkem v Čerčanské ulici od železničního přejezdu až po sokolovnu. Bez
předchozí dohody s obcí se tyto pozemky snaží pro své účely získat také TJ Sokol Poříčí n.S.
Obec přitom chce a musí garantovat jejich budoucí veřejné využití (parkoviště, chodníky,
veřejná zeleň). Starosta TJ Sokol p. Petr Lacina uvádí, že pozemky chce využít jako
parkoviště pro sokolovnu. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování
probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
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BOD 7)
Po šesti letech ve vedení obce se paní Ing. Marta Prachařová z osobních důvodů, zejména
časové zaneprázdněnosti vzdala funkce místostarostky obce a tím členky rady obce. Členkou
zastupitelstva zůstává. Starosta navrhuje zvolení pana Ing. Pavla Mikoláše do rady obce, a
dále zvolení dvou místostarostů – pana Tomáše Jeníčka jako 1. místostarosty a Jiřího Kremy
jako 2. místostarosty. Oba místostarostové si rozdělí odměnu, kterou dosud pobírala paní
místostarostka, takže tato změna nebude mít žádný vliv na rozpočet obce. Pan Krema se již
několik let podílí na organizaci údržbových prací v obci, vede tým úklidových pracovníků a
věnuje se odpadovému hospodářství atd. Pan Jeníček má více než osmiletou praxi ve státní
správě a jako zaměstnanec Města Benešova, resp. organizace zřízené městem, bude moci
obec kvalifikovaně zastupovat před orgány státní správy. Paní Ing. Marta Prachařová je
navržena na předsedkyni finančního výboru, tuto pozici již zastávala před tím, než se stala
místostarostkou. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá
tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
Starosta děkuje paní Ing. Marta Prachařové za práci odvedenou v uplynulých letech, oběma
pánům blahopřeje ke zvolení a se všemi jmenovanými se těší na další spolupráci.
BOD 8)
Starosta se navrhovatelky paní Ing. Lopatkové dotazuje mimo jiné na to, kdo redakční radu
zřídí, kdo vybere a rozhodne o jejím složení, komu se bude redakční rada ze své činnosti
odpovídat a jaké bude její postavení vůči vydavateli? Dále jakými předpisy a pravidly se bude
řídit, kdo tato pravidla zpracuje a schválí a kdo bude dohlížet na jejich dodržování?
Navrhovatelka paní Ing. Lopatková na tyto dotazy neumí bez konzultace s právníkem
odpovědět.
Ing. Prachařová se navrhovatelky dotazuje, co si od zřízení redakční rady slibuje a v čem se
vydávání zpravodaje zřízením redakční rady zlepší.
Navrhovatelka Ing. Lopatková jako hlavní důvod uvádí, že ve Zpravodaji budou uvedeny
maily na členy redakční rady.
Zastupitelé navrhovatelku upozorňují, že již nyní je na titulní straně Zpravodaje uvedena emailová adresa obce Poříčí nad Sázavou, která je vydavatelem periodika. Kromě článků
obecního úřadu jsou běžně bez jakýchkoliv redakčních zásahů otiskovány články všech
místních zájmových a sportovních sdružení vždy s uvedením autora.
Ing. Stibůrek navrhuje, aby do redakční rady své členy jmenovala všechna místní zájmová
sdružení a dále sdružení kandidující ve volbách, škola a farnost. To by prakticky znamenalo,
že redakční rada bude mít cca 19-20 členů. Čtyřstránkový Poříčský zpravodaj by tedy mělo
připravovat více lidí, než kolik členů má obecní zastupitelstvo.
Navrhovatelka ani Ing. Stibůrek neprokázali potřebnost zřízení redakční rady ani její praktický
přínos pro vydávání Poříčského zpravodaje. Návrh nebyl navrhovatelkou připraven a nebyly
předloženy žádné podkladové materiály k jednání. Návrhová komise nechává hlasovat o
návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
V průběhu projednávání tohoto bodu jsou přítomní zástupci SK Posázavan
předsedajícím i dalšími členy zastupitelstva opakovaně napomínáni pro vyrušování,
narušování průběhu schůze a nedodržování jednacího řádu zastupitelstva (zejména
přerušování ostatních diskutujících, ujímání se slova bez předchozí výzvy
předsedajícího a další).
BOD 9)
Starosta navrhovatelku upozorňuje, že obecní úřad zpracuje ročně přes 1000 dokumentů
s číslem jednacím; dotazuje se žadatelky, kdo bude odpovídat za anonymizaci veškeré
korespondence před jejím uveřejněním na webu, kolik peněz z obecních prostředků bude
anonymizace, digitalizace a nahrávání na web stát, jak bude zajištěn soulad s předpisy
GPDR (nařízení o ochraně osobních údajů) a dále s ustanoveními zákona č. 499/2000 Sb. (o
archivnictví a spisové službě).
Navrhovatelka paní Ing. Alena Lopatková neumí na tyto dotazy bez předchozí konzultace
s právníkem odpovědět.
Starosta uvádí pro ilustraci 3 příklady typické korespondence vyřizované obecním úřadem
v uplynulých dnech – jedná se o žádost o souhlas s uložením ostatků zesnulého, žádost o
souhlas s pokácením 1 ks borovice na soukromém pozemku a žádost o souhlas
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s vybudováním elektrické přípojky u železniční dráhy. Starosta se dotazuje navrhovatelky
paní Ing. Lopatkové, v čem se zlepší a zkvalitní život obyvatel obce, pokud bude tato a
podobná korespondence zveřejněna na webu obce. Na dotaz není odpovězeno. Návrhová
komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze
usnesení.
Pan Richard Puška přichází v 19:40 hod.
V průběhu projednávání tohoto bodu jsou přítomní zástupci SK Posázavan
předsedajícím i dalšími členy zastupitelstva opakovaně napomínáni pro vyrušování,
narušování průběhu schůze a nedodržování jednacího řádu zastupitelstva (zejména
přerušování ostatních diskutujících, ujímání se slova bez předchozí výzvy
předsedajícího a další).
BOD 10)
K bodu 10 nepožaduje navrhovatelka samostatnou diskuzi a společně s Ing. Stibůrkem
navrhuje hlasovat přímo o usnesení.
BOD 11)
Mimo jiné zastupitelé p. Krema, p. Jeníček, pí. Bartáková, p. Puška, Ing. Prachařová a další
upozorňují paní navrhovatelku Ing. Lopatkovou, že o zřízení služebních e-mailů nemají jako
neuvolnění zastupitelé zájem. Široké veřejnosti jsou k dispozici kdykoliv i na svých
soukromých e-mailech, telefonech, a především při osobním každodenním kontaktu s lidmi
v obci. Starosta se dotazuje navrhovatelky paní Ing. Lopatkové, jak bude zajištěn mimo jiné
soulad
se
zákonem
č. 499/2000 Sb. (o archivnictví a spisové službě), zejména kdo bude odpovídat za včasné
předávání korespondence ze služebních e-mailů do podatelny obecního úřadu (např.
stížnosti, petice, žádosti apod.) tak, aby byly dodrženy správní lhůty. Na dotaz není paní
navrhovatelkou odpovězeno. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
V průběhu projednávání tohoto bodu jsou přítomní zástupci SK Posázavan
předsedajícím i dalšími členy zastupitelstva opakovaně napomínáni pro vyrušování,
narušování průběhu schůze a nedodržování jednacího řádu zastupitelstva (zejména
přerušování ostatních diskutujících, ujímání se slova bez předchozí výzvy
předsedajícího a další).
BOD 12)
Ing. Lopatková navrhuje provedení finanční a technické analýzy majetku obce, stěžejní pro
ověření správnosti vedení účetnictví. Ing. Prachařová upozorňuje, že audit, resp.
přezkoumání hospodaření v smyslu §2 odst.2 zák.č. 420/2004 Sb. je prováděno nezávislým
auditorem každý rok a doposud nebyly shledány žádné nedostatky. Předmětem ověřování je
jednak nakládání s veškerým majetkem, plnění rozpočtu a zejména kontrola vedení
účetnictví. Ing. Stibůrek upřesňuje, že by se mělo jednat o ocenění majetku obce. Následně je
vedena diskuze, k jakému účelu by analýza měla sloužit a jaký způsob ocenění by měl být
použit. Pro nejasné zadání jednak obsahu analýzy ale zejména jejího cíle a v neposlední řadě
finanční náročnosti na pořízení analýzy je uloženo navrhovatelům upřesnit tyto body.
Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je
uvedeno v příloze usnesení.
V následující diskuzi zástupci SK Posázavan informují, že klubu byla Městským úřadem
v Benešově uložena pokuta (bez bližšího upřesnění pravděpodobně za nezemědělské využití
orné půdy bez předchozího souhlasu příslušných úřadů). Starosta upozorňuje, že již v roce
2016 obec z vlastní iniciativy navrhla v návrhu územního plánu změnu využití pozemků ve
Sportovní ulici před fotbalovým hřištěm na sportoviště. Nadřízený orgán, kterým je Krajský
úřad Středočeského kraje, tento návrh zamítl s odkazem na ochranu ZPF (zemědělský půdní
fond). Obec Poříčí n.S. se s podnětem na sdělení dalšího postupu obrátila na příslušné
orgány státní správy, mimo jiné ČIŽP, KÚSK a Městský úřad Benešov, a to ve snaze zjistit,
jak postupovat, aby se z pozemku mohlo stát sportoviště. Zástupci klubu se přitom žádného
z veřejných projednání územního plánu nezúčastnili. Veškerou korespondenci v této věci
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starosta v kopiích zástupcům klubu v případě jejich zájmu předá. Pokud byla klubu uložena
pokuta, je to nepochybně výsledkem provedeného správního řízení, ve kterém bylo klubu
správním orgánem prokázáno porušení zákona. Starosta nabízí klubu pomoc s řešením
vzniklé situace, vzhledem k nevhodnému chování zástupců sportovního oddílu na dnešním
zasedání ale trvá na tom, aby klub pro jednání pověřil jednoho kompetentního zástupce, který
bude respektovat zásady slušného jednání. V závěru diskuze předává na místě pan Petr
Lacina prostřednictvím Ing. Michala Stibůrka zastupitelstvu blíže neurčenou písemnost, která
není označena datem, korespondenční adresou ani podpisem. Přílohou listiny jsou 4 barevné
historické fotografie, které mají dokládat, že se na pozemku p.č. 518/1 v dnešní Sportovní
ulici v minulosti nenacházela zemědělská půda. Ani na jedné fotografii ale pozemek není
vidět (snímek č. 1 „Poříčské Švýcarsko“, snímek 2 „ulice V Koutech s pohledem na řeku
Sázavu“, snímek 3 „Mlýn Na Hrázi – pozemek na snímku není vidět, snímek 4 – zadní partie
Poříčského Švýcarska).
Pan Ing. Stibůrek je ve věci své žádosti o doplnění jednacího řádu zastupitelstva obce o
některé body upozorněn, že do dnešního dne nepředložil zastupitelstvu žádný zpracovaný a
doplněný návrh jednacího řádu ani jiný materiál (např. potvrzení právníka nebo ministerstva
vnitra o souladu jím navrhovaných změn se zákonem). Mimo jiné z tohoto důvodu bylo
zařazení bodu na program zasedání zamítnuto.
Poté, co je program zasedání vyčerpán a není dalších dotazů ani návrhů, starosta končí
ve 21:30 hod. zasedání zastupitelstva.

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Tomáš Jeníček
1. místostarosta obce

Jiří Krema
ověřovatel

Ing. Pavel Mikoláš
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 29.5.2019
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Č.j.: 388/2019/Poř
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29.5.2019
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze dne 29.5.2019.
Hlasování
13 Pro 0 Proti

0 Se zdrželo

2. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Volí paní Mgr. Hanu Vyčítalovou, nar. 9.11.1978, bytem V Radešovkách 262,
Poříčí nad Sázavou přísedící Okresního soudu v Benešově.
Hlasování
12 Pro 0 Proti

1 Se zdrželo

3. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje prodej pozemku p.č. 497/46 v k.ú. Poříčí nad Sázavou o výměře
375 m2, dle GP č. 1432-154/2017, manželům Ing. Ivanu Leišovi a paní Ing.
Janě Leišové, oba bytem Nad Školou 220, 250 73 Radonice, za kupní cenu
325 512 Kč.
b. Schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a stranou kupující dle odstavce a).
c. Pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování
13 Pro 0 Proti

0 Se zdrželo

4. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje výsledek výběrového řízení na akci Půdní vestavba učeben do
školy v Poříčí nad Sázavou.
b. Schvaluje nabídku firmy S-B s.r.o., Husova 332, 264 01 Sedlčany, IČ
25652362 v ceně 5 712 674 Kč včetně DPH.
c. Schvaluje smlouvu o dílo s uchazečem dle bodu b) tohoto usnesení.
d. Schvaluje nabídku pana Ing. Arch. Miroslava Hofmana, V Hatích 208, 251 63
Strančice na zajištění technického dozoru investora v ceně 95 590 Kč včetně
DPH.
Hlasování
11 Pro 0 Proti

2 Se zdrželo
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5. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje výsledek výběrového řízení na akci Obnova místních komunikací
v Poříčí nad Sázavou – ulice Sportovní, Lipová a Na Place.
b. V případě, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR rozhodne o poskytnutí
finanční dotace na výše uvedenou akci z programu Podpora rozvoje regionů
2019+, pověřuje radu obce schválením smlouvy o dílo s firmou BES s.r.o.,
Sukova 625, 256 01 Benešov v celém rozsahu, tj. oprava ulic Sportovní, Na
Place a Lipová. V takovém případě zastupitelstvo souhlasí s finanční
spoluúčastí obce dle podmínek dotačního programu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR.
c. V případě, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dotaci na výše uvedenou
akci z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ obci nepřidělí, pověřuje radu
obce schválením smlouvy o dílo s uchazečem dle bodu b) pouze v rozsahu
opravy ulice Lipové. V takovém případě zastupitelstvo souhlasí, že akce
bude hrazena z vlastních rozpočtových prostředků obce.
Hlasování
13 Pro 0 Proti

0 Se zdrželo

6. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Potvrzuje svůj dlouhodobý zájem o převod pozemků p.č. 3178/6 a 3178/7
v k.ú. Poříčí nad Sázavou do vlastnictví obce.
b. Zavazuje se tyto pozemky nadále využívat jako veřejné prostranství.
c. Pověřuje starostu obce jednáním s majitelem pozemku, kterým je Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace.
Hlasování
13 Pro 0 Proti

0 Se zdrželo

7. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Volí pana Ing. Pavla Mikoláše členem rady obce.
b. Volí pana Tomáše Jeníčka 1. místostarostou pověřeným k zastupování
starosty obce v rozsahu dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
c. Stanovuje 1. místostarostovi měsíční odměnu ve výši 5000 Kč.
d. Volí pana Jiřího Kremu 2. místostarostou.
e. Stanovuje 2. místostarostovi měsíční odměnu ve výši 4000 Kč.
f. Volí paní Ing. Martu Prachařovou předsedkyní finančního výboru.
Hlasování
11 Pro 0 Proti

2 Se zdrželo

NÁVRH ING. STIBŮRKA:
8. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Zřídí redakční radu.
b. Kandidáty předloží jednotlivá volební uskupení a zájmová sdružení do
30.6.2019.
Hlasování
1 Pro 7 Proti

5 Se zdrželo NEPŘIJATO
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NÁVRH ING. MICHALA STIBŮRKA
9. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Od 1.6.2019 budou na webu obce zveřejněny všechny korespondence
s číslem jednacím a veškeré smlouvy.
SCHVÁLEN PROTINÁVRH, O NÁVRHU SE NEHLASUJE.
PROTINÁVRH MGR. JANA KRATZERA
10. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Konstatuje, že vedení a ukládání korespondence obecního úřadu se provádí
v souladu s platnou legislativou.
b. Návrh Ing. Aleny Lopatkové na zveřejňování veškeré korespondence
obecního úřadu na webu obce, který je v rozporu se zákonem, zamítá.
Hlasování
11 Pro 2 Proti

1 Se zdrželo SCHVÁLENO

11. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Konstatuje, že zveřejňování smluv uzavíraných samosprávným celkem se
řídí platnou legislativou, zejména zákonem č. 340/2015 Sb. v platném znění.
b. Blíže nerozpracovaný návrh Ing. Aleny Lopatkové na zveřejňování
„veškerých smluv“ se zamítá.
Hlasování
11 Pro 2 Proti

1 Se zdrželo

NÁVRH ING. MICHALA STIBŮRKA:
12. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Obec zřídí na webu obce služební emaily zastupitelů.
Hlasování
2 Pro 10 Proti

2 Se zdrželo

NEPŘIJATO

13. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Pověřuje Ing. Alenu Lopatkovou a Ing. Michala Stibůrka, aby v termínu do
30.6.2019 předložili cestou podatelny obecního úřadu zpracované zadání pro
pořízení technicko-analytické analýzy obce včetně seznamu min. 5
dodavatelů a odhadu nákladů na pořízení této studie.
Hlasování
12 Pro 0 Proti

2 Se zdrželo

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Tomáš Jeníček
1. místostarosta obce

Jiří Krema
ověřovatel

Ing. Pavel Mikoláš
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 29.5.2019
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE ZE DNE 29.5.2019
1. Dne 27.5.2019 na svou funkci zastupitele obce písemně rezignoval pan MUDr.
Roman Mrva. Rada obce vystaví dle zákona náhradníkovi ze stejného sdružení
nezávislých kandidátů osvědčení o vzniku mandátu.
2. Zpracovatel firma S-B s.r.o. odevzdal architektonickou studii bytového domu se
službami v ulici V Uličkách č.p. 4. Studie je veřejnosti k dispozici na internetových
stránkách obce. V současné době se ke studii vyjadřují lékaři a další odborníci.
3. Od 3. června 2019 začne v Benešově stavba autobusového terminálu. Kvůli této
investiční akci budou autobusová stání přesunuta do Táborské ulice ke kasárnám.
Veřejnost je informována prostřednictvím internetových a facebookových stránek
obce a veřejných vývěsek.
4. Ve čtvrtek 20.6.2019 se uskuteční opakované veřejné projednání návrhu územního
plánu obce Poříčí nad Sázavou. Začátek je ve 14 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu. Návrh je již nyní vystaven na internetových stránkách obce a v tištěné verzi na
obecním úřadě.
5. Od 13. července 2019 bude obec Poříčí součástí tarifních pásem Pražské integrované
dopravy. Jízdní řády jsou již nyní zveřejněny na internetových stránkách obce a na
vývěskách.

Tomáš Jeníček
1. místostarosta obce

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce
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