ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 9.9.2021
Přítomno:

13 zastupitelů

Omluveni:

Martina Vojtíšková
Ing. Michal Stibůrek

Hosté:

JUDr. David Černecký – advokátní kancelář obce

Občanů:

5 občanů

Zasedání se koná v zasedací místnosti obecního úřadu od 17 hodin.
Ing. Lopatková informuje, že si bude všechno a všechny přítomné (včetně veřejnosti) nahrávat
na svůj mobilní telefon.
Místostarosta T. Jeníček úvodem informuje o činnosti rady v období od minulého zasedání
zastupitelstva obce. Zpráva o činnosti rady obce je přílohou zápisu. Na minulém zasedání
zastupitelstva obce zpochybnil zastupitel Ing. Stibůrek (STAN) pravomoc rady obce hospodařit
se schváleným rozpočtem a provádět rozpočtová opatření. JUDr. David Černecký informuje,
že provedl právní analýzu dodržování právních předpisů (zákon o obcích) ze strany starosty a
rady obce. JUDr. Černecký uvádí, že rada obce i starosta ustanovení zákona o obcích bez
výjimek dodržují, což potvrdila i dřívější kontrola Ministerstva vnitra ČR. Rada obce je
oprávněna přijímat rozpočtová opatření ze zákona a na základě platného dřívějšího usnesení
zastupitelstva obce.
Ing. Lopatková žádá doplnění programu o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva obce
o dopravní bezpečnosti v obci. Starosta informuje přítomné o veškerých dopravněbezpečnostních projektech realizovaných a plánovaných v Poříčí, mimo jiné se Správou
železnic se podařilo dohodnout a doplnit projektovou dokumentaci zabezpečení železničního
přejezdu na návsi – kromě závor budou z podnětu a nákladem obce doplněny i 2 přechody pro
pěší v Žižkově a Bukovanské ulici (realizace jaro 2022), dále jsou realizovány chodníky pro
pěší (Benešovská, Potoční, Sportovní ulice), další jsou v projektové přípravě (Čerčanská
včetně nového zvýšeného přechodu pro pěší u OÚ, dále Pražská od mostu k vilám a další).
V rámci dopravní bezpečnosti je také již několik let zajištěna přítomnost městské policie nebo
asistentů v dopravě ráno na přechodech. Pro svolání mimořádného zasedání ZO proto starosta
nevidí důvod. Ing. Lopatková nepředkládá žádný materiál, který by měl být na mimořádném
zasedání projednán.
Hlasování o svolání mimořádného zasedání ZO dle návrhu Ing. Lopatkové
2 Pro 6 Proti 5 Zdrželo se NÁVRH NESCHVÁLEN
Ing. Prachařová požaduje doplnění programu o informaci o fungování finančního výboru a
diskuzi.
Hlasování
2 Pro 5 Proti 6 Zdrželo se NÁVRH NESCHVÁLEN
Starosta opakovaně upozorňuje, že diskuze je nedílnou součástí každého z bodů zařazených
zastupitelstvem na program, a nemusí být zařazována jako samostatný bod.
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Program:
1. Projednání výběrového řízení na akci Poříčí nad Sázavou – obnova povrchu a
odvodnění místní komunikace – ulice Bukovanská včetně smlouvy o dílo
2. Projednání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – SK Posázavan
Hlasování o odsouhlasení programu:
11 Pro 2 proti 0 se zdrželo
Zapisovatel/ka:

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

Ověřovatelé:

Ing. Pavel Mikoláš, Josef Kaška (10 pro, proti, 3 se zdrželi)

Návrhová komise:

Jiří Krema, Tomáš Jeníček (11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)

BOD 1)
Starosta informuje, že v letošním roce se již byla provedena kompletní obnova asfaltových
povrchů v ulicích Lipová, Sportovní, Na Place a Potoční, a to i díky dotacím MMR ČR, které se
podařilo získat. V letošním roce byla také významná část ulice Bukovanské zpevněna silničními
obrubníky (díky dojednané finanční podpoře firmy KEMER s.r.o.) a od investorů nového
bytového domu v Potoční ulici se podařilo vyjednat dar ve výši 1 200 000 Kč na rozvoj
infrastruktury obce. Rada obce proto připravila také obnovu asfaltových povrchů a odvodnění
ulice Bukovanské. Starosta seznamuje s připraveným projektem. JUDr. Černecký seznamuje
s průběhem a výsledkem výběrového řízení na zhotovitele, kdy nejnižší cenovou nabídku
podala společnost BES s.r.o. V rámci diskuze starosta zodpovídá dotazy přítomných k tomuto
projektu. Poté, co není dalších přihlášek do diskuze ani dotazů, starosta končí diskuzi k tomuto
bodu. Návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je
uvedeno v příloze usnesení.
BODY 2)
Starosta informuje o stavbě vodovodní přípojky klubu SK Posázavan, která zasahuje do
pozemku ve vlastnictví obce. Zároveň byla uzavřena plánovací smlouva, podle které je klub
povinen ve stanovené lhůtě provést kompletní opravu vozovky v celém úseku stavby. Poté, co
není dalších přihlášek do diskuze ani dotazů, starosta končí diskuzi k tomuto bodu. Návrhová
komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze
usnesení.
Starosta děkujeme všem přítomným za aktivní účast na zasedání zastupitelstva.
Poté, co není dalších dotazů, připomínek ani komentářů, starosta děkuje a končí v 17:52 hod.
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: 9.9.2021
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 9.9.2021
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Poříčí nad Sázavou – obnova
povrchu a odvodnění místní komunikace – ulice Bukovanská“.
b. Schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a společností BES s.r.o., Sukova 625,
256 01 Benešov na akci dle bodu a) ve výši 2 650 195,19 Kč včetně DPH.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 2 Se zdržely (Prachařová, Lopatková)
2. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí a
Sportovním klubem Posázavan Poříčí nad Sázavou z.s., se sídlem Sportovní
283, 257 21 Poříčí nad Sázavou, IČO 14800195, zastoupeným předsedou
spolku panem Jaroslavem Platilem.
Hlasování
11 Pro 1 Proti (Lopatková) 1 Se zdržela (Prachařová)

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: 9.9.2021
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE ZE DNE 9.9.2021
Rada obce od minulého zasedání zastupitelstva obce dále pracuje na realizaci letošních
investičních akcí. V ulicích Sportovní, Lipová a Na Place byla končena kompletní
obnova asfaltových povrchů včetně obnovy chodníku pro pěší. Obnova asfaltových
povrchů probíhá také v ulici Potoční, a to včetně obrubníků a odvodnění. V obou
případech se jedná o akce, na které rada obce úspěšně získala dotaci od MMR ČR.
V Potoční ulici bylo zároveň rozhodnuto o zpevnění plochy, která slouží jako
parkoviště pro návštěvníky školky a školy.
Na konci měsíce srpna byl hasičům dodavatelem předán do užívání nový dopravní
automobil VW TRANSPORTER v ceně cca 1,1 mil.Kč. Na jeho pořízení se podařilo
získat dotace od Ministerstva vnitra a Středočeského kraje. Na zpracování žádostí o
dotace se aktivně podíleli členové jednotky požární ochrany obce, kterým tímto patří
poděkování.
V měsíci září skončí v základní škole modernizace školní kuchyně, kterou od června
provádí firma STAVOS Benešov s.r.o. Na akci se podařilo získat dotaci MMR ČR a
stavba probíhá bez komplikací a podle plánu.
Během letních prázdnin byla provedena a úspěšně dokončena investiční akce
v základní škole, spočívající k instalaci podhledů a úpravě družiny na učebnu.
Děkuji kolegům radním a těm členům zastupitelstva obce, kteří se na přípravě projektů
a kladném vyřízení žádostí o dotace aktivně podíleli.

Mgr. Jan Kratzer
starosta obce
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