OBEC PŘESTAVLKY U ČERČAN

Zápis č. 24 / 2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan
konaného dne 3.2.2021
v zasedací místnosti obecního úřadu v Přestavlkách u Čerčan od 19:00 hod.
Přítomní zastupitelé:
Jan MIKULANDA (starosta), Ing. Radek NOVÁK (místostarosta), Zdeněk KREJCÁREK, Marie

KLAUZOVÁ, Ing. Antonín BERNARD, Helena BOHATOVÁ, Ing. Kamila PANTOFLÍČKOVÁ
Nepřítomní zastupitelé:

Navrhovaný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Smlouva s ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene
Souhlas s pracovněprávním vztahem mezi obcí a členem zastupitelstva obce
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Vnitřní směrnice č. 1/2021 – Pravidla pro samovýrobu a prodej dřeva
Koupě pozemku pod komunikací v části obce Borka (451/1)
Darovací smlouva – bezúplatný převod cisterny Tatra T815 od MČ Praha - Kolovraty
Avie – vyřazení z provozu
Dodatek ke smlouvě – bioodpady
Diskuse, jiné
Závěr
1. Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan bylo zahájeno v 19:07 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
všech 7 zastupitelů. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné po celou dobu zasedání.
Starosta upozornil přítomné, že každý účastník tohoto zasedání je povinen dodržovat platná
mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a krizová opatření vlády České republiky! Všichni
členové zastupitelstva i ostatní přítomní musí dodržovat mezi sebou odstup nejméně 2 metry a po
celou dobu jednání používat ochranné prostředky dýchacích cest, jako jsou respirátor, rouška apod.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce URČUJE zapisovatele zasedání zastupitelstva dne 3.2.2021 Ing. Radka Nováka a
VOLÍ ověřovatele Marii Klauzovou a Ing. Kamilu Pantoflíčkovou.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 7 (všichni přít.), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 0
Usnesení č. 24/1/21 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 3.2.2021.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 7 (všichni přít.), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 0
Usnesení č. 24/2/21 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. 23 ze dne 28.12.2020 projednalo a přijalo tato usnesení:
23/1 až 23/3 - Zastupitelstvo obce URČILO zapisovatele, ZVOLILO ověřovatele a SCHVÁLILO program
zasedání. Zastupitelstvo VZALO NA VĚDOMÍ zápis ze zasedání č. 22.
23/4 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO úpravu zápisu ze zasedání č. 22 dne 23.11.2020, u bodu 6 –
Žádost o příspěvek na akci Čistá řeka Sázava 2021. Oprava provedena.
23/5 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
obce na rok 2021 společnosti RUAH o.p.s. ve výši 3.000 Kč. Smlouva byla podepsána, úhrada
provedena.
23/6 - Zastupitelstvo obce ZAMÍTLO žádost o poskytnutí finančního příspěvku Okresnímu sdružení
hasičů v Benešově ze dne 26.11.2020. Žadatel byl vyrozuměn.
23/7 - Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO poskytnutí jednorázové neinvestiční dotace z rozpočtu obce
na rok 2021 spolku ČESYK ve výši 1.000 Kč jako příspěvek na podporu činnosti cyklistického oddílu BB
Racing a žádost ZAMÍTLO. Žadatel byl vyrozuměn.
23/8 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO koupi pozemků od
Jedná se o pozemky
v k.ú. Přestavlky u Čerčan parc.č. 451/56, 450/1, 451/53, 452/33, 452/30, 458/2, 458/18, 462/21,
462/8 za celkovou kupní cenu 332 723 Kč. V řešení, veškeré podklady připraveny pro vklad na
katastr, čeká se na souhlas MěÚ s dělením lesního pozemku.
23/9 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO koupi pozemků od
Jedná se
o pozemky v k.ú. Přestavlky u Čerčan parc.č. 492/1, 492/2 a 493 za celkovou cenu 3 723 950 Kč.
Smlouva je připravena k podpisu.
23/10 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO záměr směny pozemku v majetku obce parc.č. 976/8 v k.ú.
Přestavlky u Čerčan za pozemek parc.č. 463/14 a tři části pozemku parc.č. 445 o celkové výměře cca
210 m2. Čeká se na zpracování projektové dokumentace potřebné pro oddělení pozemků pod
budoucí cestou, pak bude záměr zveřejněn.
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23/11 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO prodej části pozemku v majetku obce parc.č. 88/1 v k.ú.
Přestavlky u Čerčan, po oddělení jde o pozemek parc.č. 88/3 o výměře 25 m2, panu
za
cenu 10 975 Kč. Smlouva byla podepsána, vloženo na katastr nemovitostí.
23/12 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO výpůjčku 25 m2 nebytových prostor v budově bez čísla
popisného stojící na pozemku parc.č. st. 79/2 v k.ú. Přestavlky u Čerčan Mysliveckému spolku Jelenec
Přestavlky do 31.12.2040. Smlouva byla podepsána.
23/13 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR ze Státního
zemědělského intervenčního fondu ve výši 303 581 Kč. Dohoda o poskytnutí dotace byla podepsána.
23/14 - Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ dvě doručené žádosti o dotaci na domovní čistírny.
23/15 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO navržené rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2020. Rozpočtové
opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách obce.
23/16 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO rozpočet obce Přestavlky u Čerčan na rok 2021. Závazným
ukazatelem schváleného rozpočtu jsou paragrafy. Schválený rozpočet obce je zveřejněn na
internetových stránkách obce.
23/17 - Zastupitelstvo obce SCHVALUJE rozpočet MŠ Přestavlky u Čerčan, příspěvkové organizace
zřízené obcí Přestavlky na rok 2021. Schválený rozpočet MŠ je zveřejněn na internetových stránkách
obce.
Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné námitky proti zápisu ani proti plnění úkolů vyplývajících
z přijatých usnesení. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č.23 ze zasedání dne 28.12.2020.

4. Smlouva s ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene
Jedná se o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku obce parc.č. 440/2, 944/1, v k.ú.
Přestavlky u Čerčan pro zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. – nové kabelové vedení
k parcelám č. 433/1, 433/3 a 433/4. Předpokládaný rozsah omezení dotčených pozemků věcným
břemenem činí 25bm. Finanční náhradu za zřízení věcného břemene provede ČEZ Distribuce, a. s. v
celkové výši 1000,-Kč. Jedná se o pronajatý pozemek, je zapotřebí informovat nájemce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE zřízení věcného břemene na pozemcích 440/2 a 944/1 v k.ú. Přestavlky
u Čerčan pro zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. - nové kabelové vedení NN k pozemkům
parc.č. 433/1, 433/3 a 433/4 a POVĚŘUJE starostu podpisem smlouvy a UKLÁDÁ mu informovat
nájemce dotčených pronajatých pozemků.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 7 (všichni přít.), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 0
Usnesení č. 24/4/21 bylo přijato.
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5. Souhlas s pracovněprávním vztahem mezi obcí a členem zastupitelstva obce
Dle zákona o obcích musí všechny smlouvy mezi obcí a zastupitelem schválit zastupitelstvo obce. Dle
zákona je vyžadován souhlas zastupitelstva pro uzavření jakéhokoli pracovněprávního vtahu obce se
zastupitelem, tedy i dohody o provedení práce na činnosti, které jsou vykonávány mimo rámec
povinností zastupitele. V naší obci se jedná o členku zastupitelstva Marii Klauzovou, která vykonává
pokladní a administrativní práce a předsedkyni finančního výboru Ing. Kamilu Pantoflíčkovou, která se
stará o agendu místních poplatků.
Návrh usnesení č. 5-1:
Zastupitelstvo obce dle §84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích SOUHLASÍ s uzavřením dohody o provedení
práce s členkou zastupitelstva Marií Klauzovou v rozsahu 25 hodin měsíčně za stanovenou odměnu
5000 Kč.
Členka zastupitelstva Marie Klauzová oznámila zájmů svůj poměr k projednávané věci dle zákona o
střetu zájmů a oznámila, že se zdrží hlasování.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 6 (Mikulanda, Novák, Krejcárek, Pantoflíčková, Bernard, Bohatová),
proti: 0, zdržel se: 1 (Klauzová), nepřítomen: 0
Usnesení č. 24/5-1/21 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 5-2:
Zastupitelstvo obce dle §84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích SOUHLASÍ s uzavřením dohody o provedení
práce s členkou zastupitelstva Ing. Kamilou Pantoflíčkovou v rozsahu maximálně 50 hodin za rok se
stanovenou odměnou 200 Kč za hodinu.
Členka zastupitelstva Ing. Kamila Pantoflíčková oznámila zájmů svůj poměr k projednávané věci dle
zákona o střetu zájmů a oznámila, že se zdrží hlasování.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 5 (Mikulanda, Krejcárek, Klauzová, Bernard, Bohatová),
proti: 0, zdržel se: 2 (Pantoflíčková, Novák), nepřítomen: 0
Usnesení č. 24/5-2/21 bylo přijato.
6. Rozpočtové opatření č. 1/2021
Jedná se o první rozpočtové opatření pro rok 2021. Změny jsou v příjmech i ve výdajích, kde se
zejména přidávají prostředky na nákup pozemků. Plánovaný schodek rozpočtu ve výši 4,6 milionu Kč
bude uhrazen z úspor minulých let.
Místostarosta Ing. Radek Novák podrobně informoval o situaci veřejných financí obce. Sdělil, že po
zapracování této změny už jsou vyčerpány všechny úspory z minulých let. Aktuální rozpočet byl již také
pokrácen o cca půl milionu korun, aby nebylo nutné si brát úvěr, což by bylo v této době velmi
nerozumné. Dále uvedl, že se obává toho, že daňové příjmy rozpočtu obce budou díky aktuální
pandemické krizi dále kráceny a dodal, že by byl velmi nerad, kdyby se zastavilo vypořádání (nákup)
pozemků pod komunikacemi, jelikož je to pro obec klíčové, připravovalo se to velmi dlouho a již to
stálo hodně sil a prostředků.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE navržené rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2021 a UKLÁDÁ
místostarostovi Ing. Radku Novákovi jeho zveřejnění na internetových stránkách obce.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 7 (všichni přít.), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 0
Usnesení č. 24/6/21 bylo přijato.
7. Vnitřní směrnice č. 1/2021 – Pravidla pro samovýrobu a prodej dřeva
Tato vnitřní směrnice upravuje pravidla pro samovýrobu a prodej dřeva z lesa v majetku obce
Přestavlky u Čerčan fyzickým osobám. Samovýrobu bude možné provádět pouze v množství a na místě
uvedeném v předem uzavřené smlouvě. Vytěžené množství dřeva bude změřeno starostou nebo
pověřenou osobou a bude vystaven doklad, dle kterého samovýrobce uhradí cenu za dřevo. Cena za
samovýrobu je vždy určena zastupitelstvem obce Přestavlky u Čerčan a bude zveřejněna na
internetových stránkách obce společně se zveřejněnou nabídkou prodeje.
Návrh usnesení č. 7-1:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE vnitřní směrnici č. 1/2021, která stanovuje pravidla pro samovýrobu a
prodej dřeva občanům obce, s účinností od 4.2.2021 a UKLÁDÁ místostarostovi Ing. Radku Novákovi
její zveřejnění na internetových stránkách obce.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 7 (všichni přít.), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 0
Usnesení č. 24/7-1/21 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 7-2:
Zastupitelstvo obce STANOVUJE cenu za borovicové a smrkové dřevo z lesa v majetku obce na 200 Kč
za 1 prm a POVĚŘUJE starostu obce uzavíráním smluv o prodeji.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 7 (všichni přít.), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 0
Usnesení č. 24/7-2/21 bylo přijato.
8. Koupě pozemku pod komunikací v části obce Borka (451/1)
Jedná se o další pozemek pod komunikací v lokalitě Borka. Vypořádání je z důvodu plánovaného vedení
inženýrských sítí. Ujednaná cena pozemků vychází z ceny obvyklé v místě a čase dle znaleckého
posudku od Ing. Michala Spousty, Ph.D.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE koupi pozemku od paní
Jedná se o pozemek v k.ú. Přestavlky u Čerčan z listu vlastnictví č. 20 parc.č.
451/1 o výměře 72 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace za kupní cenu 8 640 Kč.
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Veškeré náklady na převod vlastnických práv v KN hradí obec. Zastupitelstvo obce POVĚŘUJE starostu
obce Jana Mikulandu podpisem smlouvy a provedením vkladu do katastru nemovitostí.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 7 (všichni přít.), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 0
Usnesení č. 24/8/21 bylo přijato.
9. Darovací smlouva – bezúplatný převod cisterny Tatra T815 od MČ Praha - Kolovraty
Městská část Praha – Kolovraty daruje obci Přestavlky požární automobilovou cisternu tovární značky
Tatra T 815, reg. zn. AO 60-51, jejíž zůstatková hodnota je dle evidence majetku dárce stanovena na
726 113.20,- Kč včetně DPH. Jedná se o cisternu pro čtyřčlennou posádku s velkým objemem 9000 l
vody, která je v dobrém technickém stavu včetně vysokotlakého zařízení pro rychlý zásah.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE darovací smlouvu na bezúplatný převod požární automobilové cisterny
tovární značky Tatra T 815, reg. zn. AO 60-51 od Městské části Praha – Kolovraty, IČO: 240346.
Zastupitelstvo obce dále SOUHLASÍ s nákupem hasičského vybavení tohoto vozidla a POVĚŘUJE
starostu Jana Mikulandu podpisem darovací smlouvy a zařazením tohoto vozidla do seznamu vozidel
složek IZS a UKLÁDÁ místostarostovi zveřejnění podepsané darovací smlouvy v registru smluv dle
zákona číslo 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 7 (všichni přít.), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 0
Usnesení č. 24/9/21 bylo přijato.
10. Avie – vyřazení z provozu
Na základě prohlídky v autoservisu a nevyhovujícímu technickému stavu bylo původní Avii navrženo
vyřadit z provozu. Jakékoliv další opravy by byly neekonomické. Nikdo z řad jiných sborů nejen z okresu
Benešov neprojevil o Avii zájem. Na návrh likvidační komise byla vyřazena z majetku obce a bude
ekologicky zlikvidována.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE vyřazení hasičského vozidla - DA 12 AVIA 30 reg. zn. BNA 14-68
z provozu a majetku obce. Zastupitelstvo UKLÁDÁ starostovi obce vyřazení vozidla z evidence a jeho
likvidaci.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 7 (všichni přít.), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 0
Usnesení č. 24/10/21 bylo přijato.
11.Dodatek ke smlouvě – bioodpady
Jde o dodatek prodlužující smlouvu o poskytování služeb v oblasti nakládání s bioodpady, která by jinak
skončila 30.4.2021, na dobu neurčitou, rozšíření svozů bioodpadu i přes zimní období a určující cenu za
svoz kontejneru s bioodpadem ve výši 20 Kč za km plus poplatek za uložení bioodpadu v kompostárně.
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Je potřeba zdůraznit, že svoz kontejner na bioodpad nás doposud stál 1 Kč a nyní to může být i více než
2500 Kč. Proto by obyvatelé měli především větve likvidovat vlastní cestou na svých zahradách a na
drobný bioodpad (trávu, listí) co nejvíce využívat vlastní komposty nebo hnojiště Agra. V opačném
případě to může znamenat rapidní navýšení poplatků za odpady.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání
s bioodpady č. 1/2016 s firmou E.C.L. spol. s.r.o., IČO: 64575195 a POVĚŘUJE starostu obce podpisem
tohoto dodatku.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 7 (všichni přít.), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 0
Usnesení č. 24/11/21 bylo přijato.
12.Diskuse, jiné
Starosta obce Jan Mikulanda informoval o aktuální situaci výskytu koronaviru v obci a nařízené
karanténě MŠ. Starosta znovu připomněl možnost poskytnutí pomoci seniorům a osobám v karanténě
a informoval o provedeném nákupu ochranných prostředků, především respirátorů. Pokud kdokoli
z občanů bude tyto prostředky potřebovat, tak může kontaktovat starostu, místostarostu nebo obecní
úřad.
Starosta dále sdělil, že obec Přestavlky také požádala o uplatnění slevy na poplatku za skládkování
komunálního odpadu. Plná moc k zastupování v této věci byla udělena svozové firmě TS Benešov.
Uvedl také, že po konzultaci s odbornými orgány, bude nová paní ředitelka MŠ Markéta Papežová
jmenována po dobu mateřské dovolené dosavadní ředitelky, a to bez vyhlášení konkurzu.
Na pobočku pošty nastoupí nová pracovnice Monika Měchurová, která po zaškolení bude zastupovat
paní Kohákovou.
Podařilo se vložit na katastr první smlouvy o koupi pozemků pod komunikacemi.
První VŘ na připojení nového vrtu pro zásobování vodou v Přestavlkách bylo zrušeno z důvodu
odstoupení vítězné firmy. Po následné výzvě dorazily opět dvě nabídky, z nichž stanovená komise
vybere nejvýhodnější. Jedna firma byla vyzvána k doplnění potřebné dokumentace.
Místostarosta Ing. Radek Novák představil nabídky na dodavatele elektřiny na všechna odběrná místa
obce, které nechal zpracovat a vše doplnil návrhem dalších úspor, jako je snížení příkonu nebo změna
distribuční sazby. Těmito kroky se může od roku 2022 uspořit až 40 tisíc ročně.
Zdeněk Krejcárek představil nabídky několika prodejců komunální techniky. Jednalo by se především o
nákup traktoru s vlekem v cenách od 300 tis. do 1 mil. Kč. Proběhla rozsáhlá diskuse o potřebě této
techniky a přípojných zařízení.
Místostarosta k tomu uvedl, že technika je potřeba, jen je škoda, že nákup této techniky, který také
dříve navrhoval, se nepovedl v době, kdy měla obec více naspořených prostředků a zaměstnance na to
určeného. Dále uvedl, že za současného stavu, si tuto techniku nemůžeme dovolit a uvedl, že bude
hlasovat proti úvěru. Znovu zopakoval, že by se kvůli nákupu této techniky nemělo zastavit nic
doposud schváleného.
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13.Závěr
Tím byl program jednání vyčerpán. Předsedající ukončil zasedání v 20:56 hodin.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina ze dne 3. 2. 2021 (počet stran: 1)
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 3.2.2021 (počet stran: 1)
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 (počet stran: 1)
Vnitřní směrnice č. 1/2021 – Pravidla pro samovýrobu a prodej dřeva (počet stran: 3)

Zápis byl vyhotoven dne: 8. února 2021
Zapisovatel: Ing. Radek Novák
Ověřovatelé zápisu: Ing. Kamila Pantoflíčková a Marie Klauzová
Podpisy:

Starosta obce: Jan Mikulanda
Podpis:

razítko:
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