Č.j.: 552/2014
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 8.8.2014
Přítomno:

11 zastupitelů

Omluveni:

Richard Puška, DiS.
Martina Vojtíšková
Luboš Kurz
Vladislav Mareš

Hosté:

-

Občanů:

4

Program:
1. Zpráva o činnosti rady obce
2. Projednání návrhu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mezi obcí a firmou EUROVIA CS
a.s. na akci Oprava ulice V Radešovkách
3. Projednání výsledku výběrového řízení na zhotovitele akce „Chodníky na návsi“ a
„Přechod u MŠ“, včetně projednání návrhu smlouvy o dílo.
4. Diskuze
5. Usnesení
Hlasování o odsouhlasení doplněného znění programu
11 Pro 0 proti 0 se zdrželo
Zapisovatel/ka:

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

Ověřovatelé:

Jiří Krema, Mgr. Radim Navrátil (9 pro 0 proti 2 se zdrželi)

Návrhová komise:

MUDr. Roman Mrva, Ing. Libor Rajdl 9 pro 0 proti 2 se zdrželi)

BOD 1)
Místostarostka seznamuje se zprávou o činnosti rady obce.
BOD 2)
Starosta seznamuje s návrhem dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo a popisem víceprací.
Nikdo nemá připomínek.
BOD 3)
Starosta seznamuje s výsledkem výběrového řízení na uvedené akce, návrhem smlouvy o
dílo a projektovou dokumentací. Vzhledem k tomu, že stavební povolení dosud nenabylo
právní moci, navrhuje starosta, aby ZO pověřilo RO přípravou dodatku č. 1, kterým se termín
realizace prodlouží o 1 měsíc.
BOD 4)
Ing. Rajdl navrhuje vyzvat ŘSD k domalování vodorovného značení na sjezdech a nájezdech
na silnici I/3 v okolí Benešova.
Starosta navrhuje zrušení usnesení, kterým se ZO rozhodlo nepronajímat byt nad poštou
v č.p. 77, a pověřit RO vyhlášením nového záměru pronájmu. Policie ČR, pro kterou byl byt
připraven, zůstává v Čerčanech.
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P. Vondrák se vrací k předchozímu zasedání ZO. Tvrdí, že to on nezpochybňoval výsledek
komunálních voleb v roce 2010. Na starostův dotaz odpovídá, že tak činil „vy víte kdo“.
Ing. Prachařová upozorňuje na nepořádek v okolí popelnic a třídících míst, přestože
kontejnery jsou prázdné, navíc se tam objevuje domovní odpad.
Starosta vyhlašuje přestávku.
Po přestávce probíhá hlasování, viz. usnesení.
Starosta děkuje za účast na zastupitelstvu.
Starosta končí v 19:15 hod. zasedání zastupitelstva.

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarosta

Jiří Krema v.r.
ověřovatel

Mgr. Radim Navrátil v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 12.8.2014
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Č.j.: 553/2014
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 8.8.2014
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze dne 8.8.2014.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
2. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí a společností EUROVIA
CS a.s. na opravu silnice v ulici V Radešovkách.
b. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
3. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Schvaluje smlouvu o dílo se společností EUROVIA CS a.s. na akce
Chodníky na návsi a Přechod u MŠ.
b. Pověřuje radu obce přípravou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí a
společností EUROVIA CS a.s. na akce Chodníky na návsi a Přechod u MŠ,
kterou se prodlouží termín realizace o 1 měsíc.
c. Pověřuje starostu podpisem.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo
4. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Ruší usnesení, kterým se ZO rozhodlo nepronajímat byt nad poštou
v Čerčanské ulici čp.77
b. Pověřuje radu obce vyhlášením záměru na pronájem toho bytu.
Hlasování
11 Pro 0 Proti 0 Se zdrželo

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarosta

Jiří Krema v.r.
ověřovatel

Mgr. Radim Navrátil v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 12.8.2014
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE ZE DNE 8.8.2014
1. V srpnu byla na obecním úřadě na základě udání provedena kontrola Státního
oblastního archivu v Praze, zaměřená na dodržování povinností na úseku
archivnictví a spisové služby. Kontrola neshledala žádná porušení zákona,
s výjimkou dvou drobných administrativních nedostatků. 1. V současné době je
používán starší vzor podacího deníku (od 1. ledna 2015 bude používán novější
typ) a 2. Je nutné aktualizovat jeden z odstavců spisového a skartačního řádu
v souladu s novelou zákona. Jiné nedostatky nebyly v nakládání s elektronickými
ani tištěnými dokumenty zjištěny.
2. Rada obce ve spolupráci s provozovatelem kanalizace a vodovodu, společností
VHS Benešov s.r.o., připravila modernizaci čerpací stanice odpadních vod
v Pavlíkově ulici v blízkosti obchodu U Kučerů. Stanice bude v následujícím
měsíci doplněna zařízením dálkového přenosu, které zabrání přetékání čerpací
stanice a vytékání odpadních vod na veřejná i soukromá prostranství.
3. Rada obce připravuje podání žádosti o dotaci na půdní vestavbu 2 ateliérů
v základní škole a II. etapu rozšíření MŠ. Žádost by měla být podána v měsíci
srpnu na MŠMT ČR.
4. V ulici V Radešovkách byla dokončena oprava povrchu komunikace. V průběhu
víkendu budou provedeny dokončovací terénní práce a dílo bude předáno
zhotovitelem v příštím týdnu.

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarosta

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce
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