ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 3.3.2022
Přítomno:

12 zastupitelů

Omluveni:

Richard Puška DiS.
Bc. Martina Vojtíšková
Jan Krůta ml.

Hosté:

JUDr. David Černecký – advokátní kancelář obce

Občanů:

12 občanů

Zasedání se koná v zasedací místnosti obecního úřadu od 17 hodin. Zastupitel Mgr. Radim
Navrátil se zasedání účastní formou videokonference s živým přenosem obrazu i zvuku.
Starosta úvodem jednání informuje o pomoci organizované obcí na pomoc uprchlíkům
z Ukrajiny. Rada obce uvolnila a připravila dva byty v Bálkovické čp. 96, organizuje sbírku
humanitární pomoci a také zprostředkovává pomoc nabízenou občany obce (ubytování,
tlumočnické služby, doprovody k lékařům apod.). Starosta děkuje všem těm svým kolegům,
kteří od prvních dní aktivně pomáhají, dále široké veřejnosti za solidaritu a pomoc. V návaznosti
na vzniklou situaci navrhuje starosta doplnění programu zasedání o bod projednání finančního
daru organizaci Český červený kříž.
Ing. Prachařová a Ing. Lopatková oznamují, že si všechny přítomné (vč. veřejnosti) budou
nahrávat na své mobilní telefony.
Ing. Prachařová navrhuje, aby se body navrhované na dnešní zasedání vůbec neprojednávaly
a dále aby se zasedání zastupitelstva konala každý čtvrtek v 18:30 hod., a aby obec projednala
pouze možnosti pomoci obce lidem zasaženým válkou na Ukrajině.
3 Pro 0 Proti 9 Zdrželo se
Ing. Lopatková navrhuje doplnění programu o diskuzi.
3 Pro 0 Proti 9 Zdrželo se
Ing. Stibůrek navrhuje doplnění programu o zprávu RO, FV a KV.
3 Pro 0 Proti 9 Zdrželo se
Ing. Stibůrek navrhuje doplnění programu o bod o činnosti DSO Javorník.
3 Pro 0 Proti 9 Zdrželo se
Ing. Stibůrek navrhuje doplnění programu o projednání lokality Za Vodou – firma VETA
INVESTMENT s.r.o. (stav projednání lokality).
3 Pro 0 Proti 9 Zdrželo se
Ing. Prachařová navrhuje doplnit program o procesní kroky obce ve věci soukromé lokality Za
Vodou – firma VETA INVESTMENT s.r.o.
3 Pro 0 Proti 9 Zdrželo se
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Ing. Prachařová má námitku k zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce a žádá
přijmout usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání přijímá všechny opravy a opraví zápis o správné informace.
3 Pro 0 Proti 9 Zdrželo se
Ing. Stibůrek má námitku k zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce a žádá přijmout
usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání bude korigovat zápis ZO ze dne 8.12.2021.
3 Pro 0 Proti 9 Zdrželo se

Program:
1. Projednání finančního daru Českému červenému kříži na pomoc Ukrajině
2. Projednání záměru prodeje p.č. 680/10 v k.ú. Poříčí nad Sázavou o výměře
10 m2
3. Projednání výběrového řízení na akci Obec Poříčí nad Sázavou – Obnova povrchu a
odvodnění místních komunikací ulic Pavlíkova, V Chaloupkách, Strmá, Ke Skalce a Na
Hrázi
4. Projednání výběrového řízení na akci Obec Poříčí nad Sázavou – Kanalizace a
vodovod – místní část Hvozdec
Hlasování o odsouhlasení programu:
9 Pro 0 proti 3 se zdrželi (Lopatková, Prachařová, Stibůrek)
Zapisovatel/ka:

Monika Chábová (9 pro, 0 proti, 3 se zdrželi)

Ing. Prachařová uplatňuje protinávrh a žádá, aby zápis byl pořizován z audionahrávky.
3 Pro 3 Proti 6 Zdrželo se
Ověřovatelé:

Zdeněk Mikoláš, Josef Kaška (9 pro,0 proti,3 se zdrželi)

Návrhová komise:

Ing. Pavel
3 se zdrželi)

Mikoláš,

Tomáš

Jeníček

(9

pro,

0

proti,

BOD 1)
Starosta v návaznosti na úvodní informaci o pomoci Ukrajině navrhuje finanční dar ve výši
100 000 Kč organizaci Český červený kříž. V reakci na výtku Ing. Lopatkové, že je částka nízká,
starosta upozorňuje, že se ze strany obce nejedná o pomoc jedinou a konečnou. Obec poskytla
k ubytování uprchlíků dva byty, a to včetně úhrady nákladů za energie. Situace navíc může
trvat i několik měsíců a další pomoc může následovat. Ing. Prachařová požaduje, aby se
zastupitelstvo k situaci na Ukrajině scházelo každý týden, analyzovalo možnosti obce a o věci
diskutovalo atd. Starosta upozorňuje Ing. Prachařovou, že krize na Ukrajině trvá již více než
týden a rada obce i další zastupitelé pomoc organizují od samého počátku. Naopak ani jeden
ze tří opozičních zastupitelů – Ing. Lopatková, Ing. Prachařová a Ing. Stibůrek – za celý více
než týden obecní úřad ani jednou s nabídkou jakékoliv pomoci nekontaktovali. Na tuto výtku
Ing. Stibůrek reaguje opakovaně velmi vulgárními výrazy směřovanými vůči starostovi. Poté,
co není dalších přihlášek do diskuze, návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
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BOD 2)
Starosta seznamuje se záměrem prodeje p.č. 680/10 v k.ú. Poříčí nad Sázavou.
Ing. Prachařová záměr zpochybňuje a tvrdí, že nebyl zveřejněn. Starosta paní kolegyni ujišťuje,
že zveřejněn byl, což lze úředně doložit. 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.
BOD 3)
Starosta informuje o provedeném výběrovém řízení na uvedenou akci (obnova místních
komunikací v ulicích Pavlíkova, V Chaloupkách, Strmá, Na Hrázi a Ke Skalce). Výběrové řízení
probíhalo dle zákona elektronicky na profilu zadavatele. Jedinou nabídku předložila společnost
STRABAG a.s. se sídlem nám. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice. Na projekt je
podána žádost o dotaci MMR. V případě, že by obec dotaci nezískala, bude z rozpočtu obce
realizována obnova pouze v ulicích Pavlíkova, Strmá a v Chaloupkách. 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.
BOD 4)
Starosta informuje o provedeném výběrovém řízení na uvedenou akci (kanalizace a přípolož
vodovodu na Hvozdci) a seznamuje s rozsahem projektu i dalšími etapami, na které je projekt
kanalizace a vodovodu z Poříčí do Hvozdce členěn. V posledním čtvrtletí loňského roku se
starosta na Hvozdci setkal s místními obyvateli, kteří jednoznačně potvrdili svůj zájem o
připojení na kanalizaci. V rámci akce bude také provedena přípolož vodovodu; ten bude
ukončen na vjezdu do místní části Hvozdec a dokončen v rámci následujících etap. Uvedení
kanalizace do provozu bude vázáno na akci firmy ČEZ (vybudování přípojných míst pro ČOV
a čerpací stanici – předpoklad do 12/2022). Nejnižší ze tří předložených je nabídka společnosti
VHS Benešov s.r.o. Ing. Prachařová navrhuje akci nerealizovat a odložit na neurčito. 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 18.15 hod.
zasedání zastupitelstva.

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Jiří Krema v.r.
místostarosta obce

Zdeněk Mikoláš v.r.
ověřovatel

Josef Kaška v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 3.3.2022
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 3.3.2022
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje finanční dar ve výši 100 000 Kč sbírce Pomozte Ukrajině, kterou
pořádá Český červený kříž, IČ 00426547, Rozdělovská 2467/63, 169 00
Praha.
b. Pověřuje radu obce přijetím opatření k zaslání daru dle bodu a).
Hlasování
11 Pro 0 Proti 1 Se zdržela
PROTINÁVRH Ing. Lopatková na navýšení částky na 250 000 Kč.
Hlasování
3 Pro 1 Proti 8 Zdrželo se – NESCHVÁLENO
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje prodej pozemku p.č. 680/10 o výměře 10 m2 v k.ú. Poříčí nad
Sázavou panu Davidu Škvorovi, bytem K Zádušnímu 162, 257 21 Poříčí nad
Sázavou za cenu 15 100 Kč.
b. Schvaluje kupní smlouvu dle bodu a) usnesení.
c. Pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování
9 Pro 0 Proti 3 Se zdrželi (Prachařová, Lopatková, Stibůrek)
PROTINÁVRH Ing. Prachařové: Zastupitelstvo odkládá uzavření kupní smlouvy a vyvěsí záměr
prodeje znovu na kamennou úřední desku a na internet.
3 Pro 4 Proti 5 Zdrželo se – NESCHVÁLENO
(záměr byl zveřejněn dle zákona na úřední desce i elektronicky)
2. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje výsledek výběrového řízení na akci Obec Poříčí nad Sázavou –
Obnova povrchu a odvodnění místních komunikací ulic Pavlíkova,
V Chaloupkách, Strmá, Ke Skalce a Na Hrázi.
b. Schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a společností STRABAG a.s.,
IČ 60838744, se sídlem nám. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
v ceně 8 959 021,67 Kč včetně DPH.
c. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
9 Pro 0 Proti 3 Se zdrželi (Prachařová, Lopatková, Stibůrek)
3. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje výsledek výběrového řízení na akci Obec Poříčí nad Sázavou –
Kanalizace a vodovod – místní část Hvozdec.
b. Schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a Vodohospodářskou společností Benešov
s.r.o., IČ 47535865, Černoleská 1600, 256 13 Benešov v ceně
6 636 563,94 Kč včetně DPH.
c. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
9 Pro 0 Proti 3 Se zdrželi (Prachařová, Lopatková, Stibůrek)
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PROTINÁVRH Ing. Prachařové – zastupitelstvo obce odkládá realizaci tohoto projektu.
3 Pro 4 Proti 5 Zdrželo se – NESCHVÁLENO

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Jiří Krema v.r.
místostarosta obce

Zdeněk Mikoláš v.r.
ověřovatel

Josef Kaška v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 3.3.2022
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