Č.j.: 577/2020/Poř
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 8.9.2020
Přítomno:

13 zastupitelů

Omluveni:

Jiří Krema
Jan Krůta ml.

Hosté:

JUDr. David Černecký – advokátní kancelář obce

Občanů:

10 občanů

Ing. Lopatková upozorňuje, že si bude všechno a všechny (včetně veřejnosti) nahrávat na svůj
mobilní telefon pro své potřeby.
Ing. Prachařová žádá doplnění programu o „volnou diskuzi“. Mgr. Navrátil, starosta obce a další
zastupitelé navrhovatelku shodně upozorňují, že v minulosti volnou diskuzi někteří zneužívali
k osobním útokům nejenom proti ostatním zastupitelům, ale např. i jejich rodinným
příslušníkům, což je nepřijatelné. Naopak v rámci projednávání schváleného programu se
mohou zastupitelé i veřejnost vyjadřovat zcela volně. Na rozdíl od jiných obcí a měst jednací
řád poříčského zastupitelstva diskuzi ke schválenému programu nijak neomezuje (např.
počtem nebo délkou diskuzních příspěvků).
Hlasování o zařazení „volné diskuze“
3 Pro 1 Proti 9 Zdrželo se
Ing. Stibůrek navrhuje doplnit program o zprávu o činnosti rady obce a činnosti školy, zprávu
finančního výboru a kontrolního výboru a plnění rozpočtu ze strany státu.
Hlasování:
3 Pro 0 proti 10 zdrželo
Ing. Stibůrek v 18:52 hod. opouští zasedání zastupitelstva obce.
Ing. Lopatková žádá doplnění programu o vyřizování žádostí dle zák. 106/1999 Sb.
Hlasování:
1 pro 8 proti 3 se zdrželo

Program:

1. Projednání výsledku výběrového řízení na zhotovitele akce „Obnova
místních komunikací v Poříčí nad Sázavou – ulice Sportovní, Lipová a
Na Place“
2. Projednání záměru prodeje pozemků p.č. 491/11 a 497/49 v k.ú. Poříčí
nad Sázavou (dle GP 1591-128/2019)
Hlasování o odsouhlasení původního programu:
10 Pro 1 proti se 1 zdrželo
Zapisovatel/ka:

Monika Chábová (10 pro, 1 proti, 1 se zdrželi)
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Ing. Lopatková vznáší námitku proti zápisu bodu 2) zasedání zastupitelstva obce ze dne
25.6.2020.
Zastupitelstvo obce po projednání
a) Bere na vědomí námitku Ing. Lopatkové k zápisu zastupitelstva obce ze dne
25.6.2020 v bodě 2.
b) Schvaluje zápis z výše uvedeného zasedání v jeho původní podobě.
Hlasování
9 Pro 1 Proti 2 Zdrželi se
Ověřovatelé:

Ing. Pavel Mikoláš, Josef Kaška (10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)

Návrhová komise:

Mgr. Radim Navrátil, Ing. Marta Prachařová (9 pro,0 proti, 3 se zdrželi)

BOD 1)
Starosta informuje o tom, že obec získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na akci
Obnova místních komunikací v Poříčí nad Sázavou – ulice Sportovní, Lipová a Na Place; dále
seznamuje s technickou stránkou plánované akce. Advokátní kancelář obce provedla
v souladu se zákonem výběrové řízení na zhotovitele; z pěti doručených nabídek podala
nejnižší nabídku firma STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5. Po obdržení informace o
přidělení dotace byla informována firma ČEZ a.s., která v těchto ulicích plánuje uložení
nadzemního vedení do země. Firma ČEZ musí svou akci dokončit tak, aby bylo možné dotační
akci realizovat v roce 2021. JUDr. Černecký seznámil se zadávací dokumentací a podmínkami
realizace akce. Starosta zodpovídá dotazy k tomuto bodu a dává prostor k diskuzi zastupitelům
i veřejnosti. Poté, co v diskuzi k tomuto bodu 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 vyhlášeným záměrem prodeje odměřených parcel v Potočinách. Jedinou
došlou byla nabídka paní Hany Jantačové a pana Miroslava Jantače, oba bytem Kettnerova
2061/2, Praha 5. Starosta dává prostor k diskuzi zastupitelům i veřejnosti a zodpovídá dotazy
týkající se probíhající digitalizace katastrálních map. 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 zastupitelům i
veřejnosti za účast a v 19:22 hod. končí zasedání zastupitelstva.

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Tomáš Jeníček v.r.
místostarosta obce

Ing. Pavel Mikoláš v.r.
ověřovatel

Josef Kaška v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 8.9.2020
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Č.j.: 578/2020/Poř
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 8.9.2020
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce Obnova místních
komunikací v Poříčí nad Sázavou – ulice Sportovní, Lipová a Na Place.
b. Schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a firmou STRABAG a.s., Kačírkova 982/4,
Praha 5 – Jinonice, IČ 60838744 na výše uvedené dílo v ceně 3 960 876,42
Kč včetně DPH.
c. Pověřuje starostu podpisem.
d. Přijímá dotaci Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje
regionů 2019+ a souhlasí se spoluúčastí dle podmínek programu.
Hlasování
11 Pro 0 Proti

1 Se zdrželo

2. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje prodej p.č. 491/11 o výměře 86 m2 a p.č. 497/49 o výměře 9 m2 v
k.ú. Poříčí nad Sázavou paní Haně Jantačové a panu Miroslavu Jantačovi, oba
bytem Kettnerova 2061/2, Praha 5 za cenu 90 345 Kč.
b. Pověřuje radu obce přípravou a schválením kupní smlouvy.
c. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
11 Pro 0 Proti

1 Se zdržel

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Tomáš Jeníček v.r.
místostarosta obce

Ing. Pavel Mikoláš v.r.
ověřovatel

Josef Kaška v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 8.9.2020
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