Č.j.: 406/2020/Poř

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 25.6.2020
Přítomno:

13 zastupitelů

Omluveni:

Jan Krůta ml.
Richard Puška

Hosté:

JUDr. David Černecký – advokátní kancelář obce
Marie Škvorová – Posázaví o.p.s.
Lenka Barková – účetní obce

Občanů:

13 občanů

Úvodem zasedání starosta obce děkuje všem dobrovolníkům, členům SDH Poříčí nad
Sázavou, členům rady obce a dalším zastupitelům i pracovnicím obecního úřadu za
jejich nezištnou a nenahraditelnou pomoc v době koronavirové pandemie.
Ing. Lopatková přítomným (zastupitelům i veřejnosti) oznamuje, že si bude vše a všechny
(včetně veřejnosti) nahrávat na svůj mobilní telefon pro svoji osobní potřebu.
Starosta seznamuje s žádostí Ing. Lopatkové o doplnění programu zasedání, kterou obecní
úřad přijal pod č.j. 326/2020/Poř (žádost neobsahovala žádné přílohy ani podkladové
materiály), a kterou měli zastupitelé k dispozici.
Hlasování o doplnění programu dle žádosti Ing. Lopatkové
2 Pro 0 Proti 11 Zdrželo se
Ing. Stibůrek žádá o doplnění programu zasedání o zprávu o činnosti školy v době koronaviru
a dále o projednání dopisů pana Vosického a paní Součkové, které obdržel.
Hlasování o doplnění programu dle žádosti Ing. Stibůrka
2 Pro 0 Proti 11 Zdrželo se

Program:

1. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2019, zprávy nezávislého auditora o
přezkoumání hospodaření a účetní závěrky za rok 2019
2. Projednání záměrů prodeje pozemků p.č. 1502/41, 1502/12, 1502/11 a 497/47
v k.ú. Poříčí nad Sázavou
3. Projednání souhlasu obce se strategií regionu Posázaví na roky 2021–2027
4. Projednání výsledku výběrového řízení na akci „Chodník v ulici Potoční
v Poříčí nad Sázavou“
Hlasování o odsouhlasení programu:
11 Pro 0 proti se 2 zdrželo
Zapisovatel/ka:

Monika Chábová (11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)

Ověřovatelé:

Ing. Pavel Mikoláš, Jiří Krema (10 pro, 0 proti, 3 se zdrželi)

Návrhová komise:

Mgr. Radim Navrátil, Ing. Marta Prachařová (10 pro, 0 proti,
3 se zdrželi)
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V 18:41 hod. opouští zasedání zastupitelstva pan Ing. Stibůrek.
BOD 1)
Starosta informuje, že dokumenty – závěrečný účet obce za rok 2019, účetní závěrka a zpráva
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření – byly zveřejněny nad rámec
zákonem stanovené lhůty na úřední desce, internetových stránkách obce a na obecním úřadě.
Nezávislý auditor nezjistil v hospodaření obce žádná pochybení. Auditní zpráva za rok 2019
byla ukončena výrokem „bez výhrad“. Ke dni konání zasedání zastupitelstva nebyla ze strany
zastupitelů ani veřejnosti doručena žádná námitka ani připomínka. 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.
BOD 2)
Starosta seznamuje s vyhlášenými záměry prodeje, které byly v zákonných lhůtách zveřejněny
na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to včetně doprovodné
dokumentace, zejména geometrických plánů. Starosta seznamuje také se znaleckým
posudkem, který obec nechala vypracovat. Dále seznamuje s nabídkami, které došly ve
stanovené lhůtě. Ve všech případech se jedná o pozemky pod a kolem rekreačních chat, a to
v lokalitách Svárov a Potočiny. Starosta odpovídá na dotazy Ing. Lopatkové, kterou zároveň
před přítomnými opakovaně upozorňuje, že její snaha o veřejné přezkoumávání majetkových
poměrů občanů obce, kteří nebyli a nejsou členy zastupitelstva obce, je velmi nevhodná.
Chování paní Ing. Lopatkové starosta považuje za urážlivé a vyzývá ji, aby se ho nadále
zdržela. 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.
BOD 3)
Paní Škvorová seznamuje s činností Posázaví o.p.s., včetně strategie regionu a zodpovídá
dotazy zastupitelů. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá
tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
BOD 4)
Starosta seznamuje s projektem chodníku v Potoční ulici od bytovek po křižovatku
s Benešovskou ulicí. Kompletní zadávací dokumentace, včetně projektu, byla zastupitelům i
široké veřejnosti k dispozici na internetových stránkách obce. Zastupitelé byli zároveň písemně
pozváni k výběrovému řízení na zhotovitele – tj. k otevírání obálek a hodnocení nabídek.
JUDr. Černecký informuje o průběhu výběrového řízení na zhotovitele. Nejnižší nabídku podala
firma PETR ŠACH stavební s.r.o., Dr. E. Beneše 198, 257 51 Bystřice, IČ 27106942, viz.
usnesení. Starosta odpovídá na dotazy zastupitelů směřující k technickému řešení projektu.
Zahájení stavby se předpokládá během letních prázdnin a dokončení v měsíci říjnu.
JUDr. Černecký odpovídá na dotazy zastupitelů směřující k podmínkám uvedeným v zadávací
dokumentaci (např. subdodávky apod.). 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.
Poté, co není dalších dotazů, připomínek ani komentářů, starosta děkuje končí v 19:20 hod.
zasedání zastupitelstva.

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: 26.6.2020
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Č.j.: 407/2020/Poř
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25.6.2020
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 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 2019 bez výhrad.
c. Schvaluje účetní závěrku obce za rok 2019.
Hlasování
11 Pro 0 Proti

1 Se zdržela

2. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje prodej pozemku p.č. 1502/12 v k.ú. Poříčí nad Sázavou o výměře
62 m2 paní Lucii Lukšovské, Nerudova 478, 273 03, Stochov za
cenu 58 900 Kč.
b. Schvaluje prodej pozemku p.č. 1502/11 v k.ú. Poříčí nad Sázavou o výměře
69 m2 panu Ing. Petru Jiráskovi a Ing. Kateřině Jiráskové, Zvonická 710/3,
160 00 Praha 6 za cenu 75 900 Kč.
c. Schvaluje prodej pozemku p.č. 1502/41 v k.ú. Poříčí nad Sázavou o výměře
495 m2 panu Ing. Petru Jiráskovi a Ing. Kateřině Jiráskové, Zvonická 710/3,
160 00 Praha 6 za cenu 544 500 Kč.
d. Schvaluje prodej pozemku p.č. 497/47 v k.ú. Poříčí nad Sázavou o výměře
174 m2 paní MUDr. Vieře Jechové, Štichova 580/25, 149 00 Praha za cenu
166 170 Kč, přičemž k této ceně bude připočten poplatek za odnětí pozemku
z PUPFL ve výši 2 665 Kč.
e. Pověřuje radu obce přípravou a schválením kupních smluv.
f. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
11 Pro 0 Proti

1 Se zdržela

3. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje zapojení správního území obce Poříčí nad Sázavou do přípravy
Strategie regionu Posázaví na období 2021–2027 včetně strategických plánů
Leader.
b. Schvaluje zařazení správního území obce Poříčí nad Sázavou do území
působnosti MAS Posázaví na období 2021–2027.
c. Schvaluje zařazení správního území obce Poříčí nad Sázavou do území
turistické oblasti Posázaví.
d. Pověřuje starostu podpisem schvalovacího protokolu.
Hlasování
12 Pro 0 Proti

0 Se zdrželo
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4. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje výsledek výběrového řízení na akci Chodník v Potoční ulici v Poříčí
nad Sázavou.
b. Schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a firmou PETR ŠACH stavební s.r.o.,
Dr. E. Beneše 198, 257 51 Bystřice, IČ 27106942 na výše uvedenou akci
v ceně 1 626 857 Kč včetně DPH.
c. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
11 Pro 0 Proti

1 Se zdržela

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: 26.6.2020

Strana 4 (celkem 4)

