OBEC PŘESTAVLKY U ČERČAN

Zápis č. 14 / 2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan
konaného dne 30. 12. 2019
v zasedací místnosti obecního úřadu v Přestavlkách u Čerčan od 16:00 hod.
Přítomní zastupitelé:

MIKULANDA (starosta), Zdeněk KREJCÁREK, Marie
PANTOFLÍČKOVÁ, Ing. Antonín BERNARD, Helena BOHATOVÁ

Jan

KLAUZOVÁ,

Ing.

Kamila

Nepřítomní zastupitelé: Ing. Radek NOVÁK (místostarosta) - OMLUVEN

Navrhovaný program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Rozpočtové opatření č. 6/2019
Žádost Obce baráčníků Přestavlky o příspěvek na činnost
Diskuse, jiné
Závěr
1. Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan bylo zahájeno v 16:10 hodin starostou obce Janem
Mikulandou (dále jako „předsedající“), který přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno a informace o konání zasedání dle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce a
internetových stránkách obce řádně a včas zveřejněna. Z celkového počtu 7 zastupitelů bylo přítomno
6 zastupitelů. Ing. Radek Novák byl z důvodu nemoci omluven. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné po
celou dobu zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce URČUJE zapisovatele zasedání zastupitelstva dne 30.12.2019 Zdeňka Krejcárka a
VOLÍ ověřovatele zápisu Ing. Antonína Bernarda a Ing. Kamilu Pantoflíčkovou.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 6 (všichni přít.), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 1 (Novák)
Usnesení č. 14/1/19 bylo přijato.

2. Schválení programu zasedání
Předsedající seznámil přítomné s navrhovaným programem zasedání (viz strana 1).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE navržený program zasedání dne 30.12.2019.

Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 6 (všichni přít.), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 1 (Novák)
Usnesení č. 14/2/19 bylo přijato.
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Předseda kontrolního výboru Zdeněk Krejcárek informoval o plnění usnesení z předchozího zasedání
zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání č. 13 ze dne 11.12.2019 projednalo a přijalo tato usnesení:
Usnesení č. 13/4 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO rozpočet obce Přestavlky u Čerčan na rok 2020.
Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy. V zápisu u bodu 13/4 je chybně uvedena výše příjmů,
schválen byl vyrovnaný rozpočet s celkovými příjmy 5 616 151 Kč, který je přílohou zápisu a byl
zveřejněn.
Usnesení č. 13/5 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO rozpočet MŠ Přestavlky u Čerčan na rok 2020.
Usnesení č. 13/6 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO střednědobý výhled rozpočtu obce Přestavlky u
Čerčan na roky 2021-2022. Schválené rozpočty obce i MŠ a střednědobý výhled jsou zveřejněny na
internetových stránkách obce.
Usnesení č. 13/7 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO prodej části pozemku v majetku obce parc.č. 960/5
v k.ú. Přestavlky u Čerčan o výměře 0,34 m2. Smlouva byla podepsána.
Usnesení č. 13/8 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO podání žádosti o dotaci ve výši 363.000 Kč na
workoutové hřiště do Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu obnovy venkova. Žádost bude podána v lednu, připravuje ji Posázaví.
Usnesení č. 13/9 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO poskytnutí mimořádné odměny Ing. Radku
Novákovi a to za splnění mimořádných a zvláště významných úkolů obce. Předáno paní účetní, odměna
bude vyplacena.
Usnesení č. 13/10 – Zastupitelstvo obce ZAMÍTLO žádost o poskytnutí finančního příspěvku Okresnímu
sdružení hasičů v Benešově.
Usnesení č. 13/11 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnost
inženýrské sítě na pozemcích parc.č. 505/6 a 504/3 v k.ú. Přestavlky u Čerčan. Smlouva byla
podepsána.
Usnesení č. 13/12 – Zastupitelstvo obce na základě novely nařízení vlády STANOVILO svým
neuvolněným členům za výkon funkce novou výši měsíční odměny. Uvedené výše odměn se budou
poskytovat od 1.ledna 2020.
Usnesení č. 13/13 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO zřízení věcného břemene z důvodu stavby
distribučního zařízení a kabelového vedení ČEZ na pozemku v majetku obce parc.č. 975. Smlouva byla
podepsána.
Usnesení č. 13/14 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO doplnění usnesení zastupitelstva č. 11/10/19 ze
dne 16.10.2019. Bylo doplněno o větu „Poskytnutý příspěvek bude v plné výši převeden na účet
příspěvkové organizace MŠ Přestavlky u Čerčan.“
Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné námitky proti zápisu ani proti plnění úkolů vyplývajících
z přijatých usnesení. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ zápis č. 13 ze zasedání dne 11.12.2019.

4. Rozpočtové opatření č. 6/2019
Bylo navrženo rozpočtového opatření č. 6 pro rok 2019. Rozpočtové opatření bude řádně zveřejněno
na internetových stránkách.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE navržené rozpočtové opatření č. 6 pro rok 2019.
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Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 6 (všichni přít.), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 1 (Novák)
Usnesení č. 14/4/19 bylo přijato.

5. Žádost Obce baráčníků Přestavlky o příspěvek na činnost
Obec baráčníků požádala dne 16.12.2019 o příspěvek na činnost z rozpočtu obce Přestavlky u Čerčan
ve výši 10.000Kč. Baráčníkům byl naposledy dne 27.9.2018 poskytnut příspěvek na pořízení krojů ve
výši 20.000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE poskytnutí neinvestiční účelové dotace Obci baráčníků Přestavlky, IČO:
00462284 z rozpočtu obce Přestavlky u Čerčan na rok 2020 ve výši 10.000 Kč na činnost v roce 2020 a
pověřuje starostu Jana Mikulandu podpisem smlouvy.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 6 (všichni přít.), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 1 (Novák)
Usnesení č. 14/5/19 bylo přijato.

6. Diskuse, jiné
Do diskuze nebyl vznesen žádný dotaz či požadavek, jen bylo zmíněno starostou, že nás čeká klíčový
rok 2020 hlavně vzhledem k výstavbě kanalizace a vodovodního řádu v Přestavlkách, vodovodu na
Borkách. Starosta také připomenul přítomným zastupitelům, že 9.1.2020 od 18:00 hod. se koná
veřejná schůze v pohostinství U Lapků.

7. Závěr
Tím byl program jednání vyčerpán. Starosta popřál všem zastupitelům a občanům obce hodně štěstí,
pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2020 a ukončil zasedání v 16:45 hod.
Přílohy zápisu:
1) Příloha č. 14/1/19 – Prezenční listina ze dne 30.12.2019 (počet stran: 1)
Zápis byl vyhotoven dne: 30.prosince 2019
Zapisovatel: Zdeněk Krejcárek
Ověřovatelé zápisu: Ing. Antonín Bernard a Ing. Kamila Pantoflíčková
Podpisy:
Starosta obce: Jan Mikulanda
Podpis:

razítko:
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