Č.j.: 843/2019/Poř
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 4.12.2019
Přítomno:

12 zastupitelů (p. Richard Puška přišel v 18:35 hod)

Omluveni:

Ing. Ondřej Kučera
Ing. Michal Stibůrek
Ing. Alena Lopatková

Hosté:

Lenka Barková – účetní obce
JUDr. Černecký – právní zástupce obce

Občanů:

8 občanů

Program:

1. Projednání návrhu na pojmenování ulice na p.č. 1458/7 a 1458/31 v k.ú. Poříčí
nad Sázavou – ulice „Pod Rybníčkem“
2. Projednání návrhu darovací smlouvy mezi obcí a AGRO Poříčí s.r.o. na stavbu
bez č.p. na stpč. 778 v k.ú. Poříčí nad Sázavou
3. Projednání návrhu na stanovení výše vodného a stočného od 1.1.2020
4. Projednání záměru prodeje p.č. 497/48 v k.ú. Poříčí nad Sázavou včetně kupní
smlouvy
5. Projednání návrhu OZV č. 1/2019 (o místním poplatku za komunální odpad)
6. Projednání návrhu OZV č. 2/2019 (o vymezení školského obvodu)
7. Projednání návrhu rozpočtu obce na rozpočtový rok 2020 a střednědobého
výhledu rozpočtu obce na roky 2021 a 2022

Hlasování o odsouhlasení programu:
11 Pro 0 proti 0 se zdrželo
Zapisovatel/ka:

Monika Chábová (11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Ověřovatelé:

Ing. Pavel Mikoláš, Jiří Krema (9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)

Návrhová komise:

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

BOD 1)
Starosta seznamuje s návrhem na pojmenování ulice nacházející se na pozemcích
p.č. 1458/7 a 1458/31 v k.ú. Poříčí nad Sázavou – Pod Rybníčkem. Návrh byl konzultován
s farním kronikářem a znalcem místopisu panem V. Marešem. Důvodem pojmenování je
skutečnost, že se v minulosti v těchto místech nacházel rybník. 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 – stavby bez čp. - včetně darovací smlouvy.
Získání stavby bez č.p. je podmínkou pro následné nabytí pozemku stpč. 778, který nyní
spravuje Státní pozemkový úřad. Poté může dojít ke scelení s obecním pozemkem p.č. 190/4
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v k.ú. Poříčí nad Sázavou, a tím jeho zhodnocení. Starosta děkuje zemědělskému podniku
AGRO a řediteli panu Ing. Dvořákovi za vstřícnost při jednání. Návrhová komise nechává
hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
V 18:35 hod. přichází pan Richard Puška, DiS.
BOD 3)
Starosta seznamuje s návrhem na úpravu ceny vodného a stočného od 1.1.2020, které odráží
zdražení surové vody z Želivky a nárůst provozních nákladů (elektřiny, mzdy). Nájem zůstává
ve stejné výši, tj. 1 mil.Kč bez DPH / rok. Celkové zdražení vodného a stočného je o 0,47 Kč
včetně DPH / m3. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá
tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 4)
Starosta seznamuje se záměrem prodeje p.č. 497/48 v k.ú. Poříčí nad Sázavou v Potočinách
(kolem rekreační chaty). V celkové kupní ceně je zohledněn také poplatek za vynětí z PUPFL.
Z pohledu obce se jedná o nepotřebný majetek, který slouží k užívání rekreační chaty.
Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno
v příloze usnesení.
BOD 5)
Starosta seznamuje s návrhem OZV č. 1/2019 o místním poplatku za odpad. Výše místního
poplatku, ani úlevy a osvobození se nemění. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu
usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 6)
Mgr. Navrátil informuje, že rada obce uzavřela s obcí Mrač historickou dohodu o zřízení
společného školského obvodu a úhradě investičních nákladů na základní a mateřskou školu.
Občané Mrače budou mít při přihlašování a přijímání dětí do poříčské ZŠ a MŠ stejné podmínky
jako děti poříčské. Obec Mrač se zároveň zavázala podílet se na investičních nákladech
spravedlivě podle počtu dětí, které z jejího katastru do Poříčí docházejí. Mgr. Navrátil
seznamuje s návrhem OZV č. 2/2019 o zřízení školského obvodu, kterou je nutné v návaznosti
na uzavřenou dohodu vydat. Vyhlášku připravilo dle platných vzorů Ministerstvo vnitra. Rovné
podmínky poříčských a mračských dětí jsou garantovány uzavřenou dohodou. Pokud by
v budoucnu došlo k ukončení dohody, školský obvod zanikne. Návrhová komise nechává
hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 7)
Předsedkyně finančního výboru Ing. Prachařová seznamuje podrobně formou prezentace
s návrhem rozpočtu obce na rok 2020 včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a
2022. Podrobně seznamuje s plánovanými investicemi a provozními výdaji. Je konstatováno,
že do dnešního zasedání zastupitelstva obce nebyly k návrhu doručeny žádné připomínky ani
návrhy. Návrh rozpočtu i výhled rozpočtu byly zveřejněny v zákonné lhůtě před projednáváním
dle zákona. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 je oproti zveřejněné podobě
doplněn o komentář týkající se plánované realizace bezbariérového bytového domu se
službami lékařů (KLENOTY). Poté, co nejsou žádné další dotazy, nechává návrhová komise
hlasovat tak, jak je uvedeno v usnesení.
Starosta nad rámec programu informuje, že se v regionu rozmáhá trestná činnost – vykrádání
nemovitostí v okrajových částech měst a obcí, a vyzývá občany k opatrnosti a ke všímavosti.
V případě podezření doporučuje kontaktovat přímo státní nebo městskou policii.
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Poté, co není dalších dotazů, připomínek ani komentářů, starosta děkuje a končí v 19:15 hod.
zasedání zastupitelstva.

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Tomáš Jeníček v.r.
místostarosta obce

Jiří Krema v.r.
místostarosta – ověřovatel

Ing. Pavel Mikoláš v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 4.12.2019
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Č.j.: 844/2018/Poř
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 4.12.2019
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Rozhoduje v souladu s ustanovením § 84 zákona č. 128/2000 Sb. v platném
znění, že název ulice nacházející se na pozemcích p.č. 1458/7 a 1458/31 v
k.ú. Poříčí nad Sázavou je Pod Rybníčkem.
Hlasování
11 Pro 0 Proti

0 Se zdrželo

2. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Přijímá dar – stavbu bez č.p. na stpč. 778 v k.ú. Poříčí nad Sázavou – od
společnosti AGRO Poříčí spol. s r.o., se sídlem Spojovací 347, 257 21 Poříčí
nad Sázavou, IČO 27096858
b. Schvaluje darovací smlouvu dle bodu a).
c. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 1 Se zdržel (p. Richard Puška – dorazil až v průběhu projednávání)
3. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Stanovuje cenu vodného od 1.1.2020 ve výši 41,19 Kč včetně DPH / m3.
b. Stanovuje cenu stočného od 1.1.2020 ve výši 43,33 Kč včetně DPH / m3.
Hlasování
12 Pro 0 Proti

0 Se zdrželo

4. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje prodej pozemku p.č. 497/48 v k.ú. Poříčí nad Sázavou o výměře 137
m2, který vznikl oddělením geometrickým plánem č. 1529-147/2018, za cenu
celkem 113 758,50 Kč.
b. Schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a paní Ing. Zuzanou Šedivou, Ph.D., bytem
Zásadská 569/3, 190 00 Praha 9.
c. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
12 Pro 0 Proti

0 Se zdrželo

5. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 (o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů).
Hlasování
12 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
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6. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 (o vymezení školského obvodu).
b. Se zavazuje v případě ukončení dohody o vytvoření společného školského
obvodu ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou a dohody o úhradě investičních nákladů
zrušit OZV č. 2/2019 o vymezení školského obvodu.
Hlasování
12 Pro 0 Proti

0 Se zdržel

7. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje přebytkový rozpočet obce na rozpočtový rok 2020, který je
přílohou tohoto usnesení.
b. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 a 2022.
c. Pověřuje radu obce pořízením rozpisu rozpočtu ve členění na položky.
Hlasování
12 Pro 0 Proti

0 Se zdržel

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Tomáš Jeníček v.r.
místostarosta obce

Jiří Krema v.r.
místostarosta – ověřovatel

Ing. Pavel Mikoláš v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 4.12.2019
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