Č.j.: 453/2019/Poř
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 26.6.2019
Přítomno:

14 zastupitelů

Omluveni:

Bc. Martina Vojtíšková

Hosté:

-

Občanů:

21 občanů

V úvodu zasedání skládá Jan Krůta ml. slib podle zákona č. 128/2000 Sb. (o obcích); slib
stvrzuje svým podpisem na samostatný list, který je přílohou zápisu.
Pan Jan Krůta ml. z podnětu zástupců SK Posázavan navrhuje doplnil program zasedání o
bod týkající se nezemědělského využití (nepovoleného zavezení) pozemků před fotbalovým
hřištěm ve Sportovní ulici. Starosta upozorňuje, že věc byla opakovaně projednávána, a
navrhuje proto následující usnesení:
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí žádost Jana Krůty ml. o doplnění programu zasedání
zastupitelstva obce dne 26.6.2019.
b. Konstatuje, že záležitost byla projednána na zasedání zastupitelstva obce
dne 29.5.2019, na osobní schůzce starosty obce se zástupcem klubu SK
Posázavan a dále také na opakovaném veřejném projednání návrhu
územního plánu dne 20.6.2019, přičemž nenastaly žádné nové skutečnosti
vyžadující další projednání zastupitelstvem obce.
c. Z výše uvedeného důvodu se doplnění programu dle žádosti Jana Krůty ml.
zamítá.
Hlasování
11 Pro 3 Proti

0 Se zdrželo

Starosta k věci dále doplňuje, že se na osobním jednání před dnešním zasedáním
zastupitelstva s panem Janem Krůtou ml. dohodl na dalším společném postupu, tj. zajištění
potřebných informací na příslušných úřadech (městský úřad, katastrální úřad). Jiné jednání je
v současné době bezpředmětné.

Program:

1. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2018 a zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření
Hlasování o odsouhlasení programu
12 Pro 0 proti 2 se zdrželo
Zapisovatel/ka:

Monika Chábová (12 pro, 0 proti, 2 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)
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BOD 1)
Ing. Prachařová seznamuje formou podrobné prezentace se závěrečným účtem obce za rok
2018, účetní závěrkou a zprávou nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření.
Nezávislý auditor nezjistil v hospodaření obce žádná pochybení. Auditní zpráva za rok 2018
byla ukončena výrokem „bez výhrad“. Veškerá dokumentace byla v zákonných lhůtách
zveřejněna a ke dni konání zasedání zastupitelstva nebyla ze strany zastupitelů ani veřejnosti
doručena žádná námitka ani připomínka. Ing. Prachařová v rámci diskuze k tomuto bodu
zodpovídá všechny dotazy k závěrečnému účtu, auditní zprávě i účetní závěrce ze strany
zastupitelů i veřejnosti. Poté, co není dalších dotazů a nikdo se již k tomuto bodu nehlásí o
slovo, nechává návrhová komise hlasovat o usnesení, které je přílohou tohoto zápisu.
Po ukončení hlasování konstatuje starosta v souladu s § 11 jednacího řádu, že schválený
pořad jednání byl vyčerpán, a končí v 19:22 hod. zasedání zastupitelstva obce.

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Tomáš Jeníček v.r
místostarosta obce

Jiří Krema v.r.
ověřovatel

Ing. Pavel Mikoláš v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 26.6.2019
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 26.6.2019
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 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 2018 bez výhrad.
c. Schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018.
Hlasování
11 Pro 1 Proti

2 Se zdrželo

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Tomáš Jeníček v.r
místostarosta obce

Jiří Krema v.r.
ověřovatel

Ing. Pavel Mikoláš v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 26.6.2019
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