ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČANY
č. 9/2014, konaného dne 8.10.2014

Oznámení o zasedání zastupitelstva bylo vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce dne
1.10.2014.
Přílohy zápisu: Pozvánka na zasedání ZO, Program jednání, Prezenční listina
Zahájení: Zasedání bylo zahájeno v 19.20 hod. Starostka obce přivítala zastupitele i veřejnost,
konstatovala, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, a že
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla určena J.Vosecká, ověřovateli zápisu
D.Nádeník a J.Hrabě
Přítomni: Hampl, Teršová, Potměšil, Hrabě, Horyna, Nádeník
Omluveni: Trnková, Hlavica, Rytina, Musil, Suchánková
Starostka předložila program s návrhem na zařazení bodu programu – oprava ul. Spojovací.
Hlasování: PRO: 6 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0
Závěr: Zastupitelstvo schvaluje program zasedání č. 9/2014.
PROGRAM:
1. Plnění usnesení
Starostka předložila přehled plnění usnesení z minulého zasedání.
Usnesení č. 1/9/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění usnesení z minulých zasedání.
Nedořešené body budou předmětem další kontroly
2. Rozpočtové opatření
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 6/2014
Hlasování: PRO: 6 – PROTI: 0 - ZDRŽEL
SE: 0
Usnesení č. 2/9/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014 a pověřuje
starostku obce úpravou rozpočtu.
3. Zateplení obecního úřadu
Starostka předložila protokol z hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení na zhotovitele
stavebních prací – zateplení obecního úřadu. Nabídku podalo 5 firem, nejnižší cenovou nabídku
předložila f. MOZIS, s.r.o., která zároveň splnila další požadavky dle zadávací dokumentace.
Hlasování: PRO: 6 – PROTI: 0 - ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 3/9/2014: Zastupitelstvo obce projednalo výsledky hodnocení nabídek na výběr
zhotovitele stavebních prací na akci „Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu
Poříčany“ a rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky – f. MOZIS s.r.o., IČO: 28940083 s nabídkovou
cenou 1 160 221,- bez DPH.
4. Chodník – ul. Českobrodská
Starostka předložila nabídky na opravu chodníku v ul. Českobrodská. Nabídku podaly 2 firmy,
nejnižší cenovou nabídku předložila f. Prostav.
Hlasování: PRO: 6 – PROTI: 0 - ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 4/9/2014: Zastupitelstvo obce projednalo došlé nabídky na opravu chodníku v ul.
Českobrodská - před hostincem u Hroudů – a rozhodlo, že stavební práce provede f. Prostav, IČO:
25105914, za cenu 111.985,- Kč bez DPH, v termínu do 15.11. 2014, a pověřuje starostku uzavřením
smlouvy o dílo.

5. Chodník – ul. Mírová
Starostka předložila žádost f. 3K značky o prodloužení termínu prací do 25.10.2014. S. Potměšil
navrhl prodloužit termín dokončení prací pouze částečně, a to do 14.10. 2014.
Hlasování: PRO: 6 – PROTI: 0 - ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 5/9/2014: Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodloužení termínu dokončení stavebních
prací na akci „Oprava chodníku – Poříčany – ul. Mírová“ do 14.10. 2014 a pověřuje starostku
uzavřením dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem f. 3K Značky.
6. Provozování kanalizace od r. 2015
Starostka předložila smlouvu o výpůjčce vodohospodářského majetku se společností Vak Nymburk od
1.1.2015.
Hlasování: PRO: 6 – PROTI: 0 - ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 6/9/2014: Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy o výpůjčce vodohospodářského
majetku se společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. a tuto smlouvu schvaluje. Zastupitelstvo
pověřuje starostku uzavřením smlouvy.
7. Vyhlášení výběrového řízení – svoz a likvidace odpadů od r. 2015
Starostka předložila návrh na vyhlášení výběrového řízení na svoz a likvidaci komunálního a
tříděného odpadu pro r. 2015 a 16.
Hlasování: PRO: 6 – PROTI: 0 - ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 7/9/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na služby svozu a
likvidace komunálního a tříděného odpadu na období 2015 – 16, a pověřuje starostku uveřejněním
výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
8. Výběr dodavatele – projekční práce: Záhabří, Chodníky (Kounická, V Průhonu, Hořanská)
Starostka předložila protokol z výběrového řízení na dodavatele projekčních prací. Nabídku na obě
akce podaly 3 firmy, nejnižší cenové nabídky předložila f. Centrum služeb Tábor – Bc. Jakub Šepela.
Hlasování: PRO: 6 – PROTI: 0 - ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 8/9/2014:
a) Zastupitelstvo obce projednalo došlé nabídky na projekční práce a inženýrskou činnost na
akci „Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na akci „ZÁSTAVBA
RODINNÝCH DOMŮ, POŘÍČANY – LOKALITA NA ZÁHABŘÍ“ a rozhodlo, že projekční
práce provede Bc. Jakub Šepela (f. Centrum služeb Tábor), IČO: 021 657 32, za cenu
434.500 Kč a pověřuje starostku uzavřením smluv dílo.
b) Zastupitelstvo obce projednalo došlé nabídky na projekční práce a inženýrskou činnost na
akci „Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na akci „VÝSTAVBA
CHODNÍKŮ A DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI KOMUNIKACÍCH III.
TŘÍDY, POŘÍČANY“ a rozhodlo, že projekční práce provede Bc. Jakub Šepela (f. Centrum
služeb Tábor), 021 657 32 za cenu 98.000 Kč.
9. Rekonstrukce – ul. Sportovní a Spojovací
D. Nádeník navrhl zhotovit projektovou dokumentaci na opravu komunikace v ul. Spojovací a
Sportovní.
Hlasování: PRO: 6 – PROTI: 0 - ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 9/9/2014: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku poptáním dodavatelů na projekční
práce v ul. Spojovací a Sportovní.
10. Zavedení názvu ulice: U Dálnice

Starostka předložila žádost Ředitelství silnic a dálnic o zavedení názvu ul. U Dálnice.
Hlasování: PRO: 6 – PROTI: 0 - ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 10/9/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje název ul. „U Dálnice“ dle předloženého
návrhu.
11. Diskuse
Kontejnery na textil – D. Nádeník se dotázal na další využití textilu z kontejnerů na textil – bude
zjištěno.
Podchod u nádraží – D. Nádeník navrhl, aby bylo na SŽDC oficiálně zažádáno o vyjádření ve věci
bezbariérového přístupu na nástupiště a prodloužení podchodu na nádraží ČD.
D. Nádeník se dále dotázal na stav projektu revitalizace kostela – prozatím nebyly vyhlášeny
výsledky.
B. Vlasáková informuje o projektu naučné stezky „Středočeské baroko“, který o.s. Kostel připravilo
pro žádost o dotaci na MKČR.

Zasedání bylo ukončeno v 20,50 hod.
V Poříčanech dne 15.102014
Ověřovatelé zápisu a usnesení

Ing. Dalibor Nádeník

Mgr. Jiří Hrabě

Mgr. Hana Teršová

