OBEC PŘESTAVLKY U ČERČAN

Zápis č. 1
ze zasedání Z astupitelstva obce Přestavlky u Čerčan
konaného dne 18.10.2022
v zasedací místnosti obecního úřadu v Přestavlkách u Čerčan od 19:00 hod.

Přítomní zastupitelé:
Jan MIKULANDA, Ing. Radek NOVÁK, Ing. Antonín BERNARD, Ing. Kamila PANTOFLÍČKOVÁ, Helena
BOHATOVÁ, Martin STIBŮREK, Michal BÍLEK
Nepřítomní zastupitelé:

Navrhovaný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Složení slibu členy zastupitelstva
Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
Určení počtu místostarostů
Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Volba starosty
Volba místostarosty
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
Volba předsedy finančního výboru
Volba předsedy kontrolního výboru
Volba členů finančního výboru
Volba členů kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Pověření k provádění svatebních obřadů v Přestavlkách
Diskuse, jiné
Závěr

1. Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan (dále jen jako „Zastupitelstvo obce“) bylo zahájeno
v 19:05 hodin dosavadním starostou obce Janem Mikulandou (dále také jako „předsedající“), který
přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů
soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7.10.2022, žádný návrh na neplatnost

voleb v obci Přestavlky nebyl podán). Zasedání bylo řádně svoláno a informace o konání zasedání dle §
93 odst. 1 zákona o obcích byla zveřejněna na úřední desce a internetových stránkách obce.
Z celkového počtu 7 nově zvolených členů zastupitelstva bylo přítomno všech 7 členů. Zastupitelstvo
obce bylo usnášeníschopné po celou dobu zasedání.

2. Složení slibu členy zastupitelstva
Členové zastupitelstva musí v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích před výkonem svého mandátu
nejprve složit slib. Předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl níže uvedený slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a
podpisem na připraveném archu (v příloze zápisu).
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Přestavlky u Čerčan a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

3. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pro zasedání zastupitelstva dne 18.10.2022
I.
II.

URČUJE zapisovatele Ing. Radka Nováka.
VOLÍ ověřovatele zápisu Helenu Bohatovou a Martina Stibůrka.

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. 1/3/22 bylo přijato.

4. Schválení programu zasedání
Předsedající seznámil přítomné s navrhovaným programem zasedání (viz strana 1).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přestavlky u Čerčan SCHVALUJE navržený program zasedání dne 18.10.2022.
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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. 1/4/22 bylo přijato.

5. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
Dosavadní starosta Jan Mikulanda uvedl, že neustále narůstá objem práce a administrativní zátěže ve
vedení obce a dnes by si už jinak než na plný úvazek práci starosty nedovedl představit. Proto dle
ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, navrhl, aby člen zastupitelstva obce pro výkon funkce
starosty byl uvolněn.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích URČUJE, že pro výkon funkce
starosty bude člen zastupitelstva uvolněn.
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. 1/5/22 bylo přijato.

6. Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE zvolení jednoho místostarosty.
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. 1/6/22 bylo přijato.

7. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající navrhl, nestanoví-li zastupitelstvo jinak, aby probíhala volba starosty a místostarosty
veřejně hlasováním.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE způsob volby starosty a místostarosty veřejně hlasováním.
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. 1/7/22 bylo přijato.
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8. Volba starosty
Předsedající uvedl, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného
kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí,
v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování
pokračováno.
Dosavadní místostarosta Ing. Radek Novák a ostatní členové zastupitelstva navrhli na funkci starosty
pana Jana Mikulandu.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva k podávání dalších návrhů na funkci starosty obce. Jiný
návrh nebyl vznesen.
Jan Mikulanda dle §8 odst. 1 a 2 zákona o střetu zájmů před hlasováním oznámil svůj poměr
k projednávané věci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce VOLÍ starostou Jana Mikulandu.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (Mikulanda), nepřítomen: 0
Usnesení č. 1/8/22 bylo přijato.

9. Volba místostarosty
Předsedající, kterým po novém zvolení zůstal starosta obce Jan Mikulanda, uvedl, že stejně jako
v případě starosty, bude o jednotlivých kandidátech hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž
po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Nově zvolený starosta Jan Mikulanda navrhl na funkci místostarosty dosavadního místostarostu Ing.
Radka Nováka.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva k podávání dalších návrhů na funkci místostarosty. Jiný
návrh nebyl vznesen.
Ing. Radek Novák dle §8 odst. 1 a 2 zákona o střetu zájmů před hlasováním oznámil svůj poměr
k projednávané věci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce VOLÍ místostarostou Ing. Radka Nováka.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (Novák), nepřítomen: 0
Usnesení č. 1/9/22 bylo přijato.
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10. Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
Předsedající informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (dle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2
písm. l) zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se
zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117
odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1
zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta,
tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119
odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich
bude mít tři členy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZŘIZUJE finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
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. 1/10/22 bylo přijato.

11. Volba předsedy finančního výboru
Předsedající navrhl do funkce předsedy finančního výboru paní Ing. Kamilu Pantoflíčkovou a vyzval
ostatní členy zastupitelstva k podávání dalších návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Jiný návrh
nebyl vznesen.
Ing. Kamila Pantoflíčková dle §8 odst. 1 a 2 zákona o střetu zájmů před hlasováním oznámila svůj poměr
k projednávané věci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce VOLÍ předsedkyní finančního výboru Ing. Kamilu Pantoflíčkovou.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (Pantoflíčková), nepřítomen: 0
Usnesení č. 1/11/22 bylo přijato.

12. Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Antonína Bernarda a vyzval ostatní členy
zastupitelstva k podávání dalších návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Jiný návrh nebyl
vznesen.
Ing. Antonín Bernard dle §8 odst. 1 a 2 zákona o střetu zájmů před hlasováním oznámil svůj poměr
k projednávané věci.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce VOLÍ předsedou kontrolního výboru Ing. Antonína Bernarda.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (Bernard), nepřítomen: 0
Usnesení č. 1/12/22 bylo přijato.

13. Volba členů finančního výboru
Na funkci členů finančního výboru předsedající navrhl paní Helenu Bohatovou a pana Martina Stibůrka.
Jiný návrh nebyl vznesen.
Helena Bohatová a Martin Stibůrek dle §8 odst. 1 a 2 zákona o střetu zájmů před hlasováním oznámili
svůj poměr k projednávané věci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce VOLÍ členy finančního výboru Helenu Bohatovou a Martina Stibůrka.
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. 1/13/22 bylo přijato.

14. Volba členů kontrolního výboru
Na funkci členů kontrolního výboru předsedající navrhl pana Michala Bílka a paní Helenu Bohatovou.
Jiný návrh nebyl vznesen.
Michal Bílek a Helena Bohatová dle §8 odst. 1 a 2 zákona o střetu zájmů před hlasováním oznámili svůj
poměr k projednávané věci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce VOLÍ členy kontrolního výboru Michala Bílka a Helenu Bohatovou.
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. 1/14/22 bylo přijato.
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15. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Poskytnutí odměn všem zastupitelům včetně starosty je z rozpočtu obce. V případě neuvolněných
zastupitelů její výše záleží jen na zastupitelstvu. Nemůže je však určit ve výši, která by překročila horní
hranice odměn daných nařízením vlády č. 318/2017 Sb. V případě starosty je odměna pevně dána tímto
nařízením v aktuální výši 48 244 Kč, zastupitelstvo o ní nerozhoduje. Všechny odměny jsou uvedeny
v hrubých částkách, bude z nich stržena daň, sociální a zdravotní pojištění.
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích
a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
poskytována měsíční odměna v maximální výši 1 448 Kč. Za výkon funkce předsedy výboru či komise
předsedající navrhl poskytovat odměnu v maximální výši 2894 Kč a za výkon člena výboru a komise
navrhl poskytovat odměnu v maximální výši 2412 Kč měsíčně, tak jak tomu bylo doposud.
Předsedající dále navrhl odměnu za výkon funkce místostarosty v dosavadní výši odpovídající jedné
třetině odměny starosty tj. 16 100 Kč hrubého (dle nařízení vlády může být odměna místostarosty pro
obec do 600 obyvatel v maximální výši 26 051 Kč). Všechny odměny předsedající navrhl poskytovat od
přijetí tohoto usnesení.
Jiný návrh nebyl vznesen.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přestavlky u Čerčan
I.

II.

III.

STANOVUJE v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích svým neuvolněným
členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
- místostarosta: 16 100 Kč,
- předseda výboru/komise: 2 894 Kč,
- člen výboru/komise: 2 412 Kč,
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1 448 Kč.
STANOVUJE v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích, že v případě souběhu výkonu více funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva obce bude poskytována jedna odměna, a to za tu funkci, kde
stanovilo zastupitelstvo obce nejvyšší odměnu.
STANOVUJE v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích, že odměny za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V
případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna
poskytována ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí,
tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy
komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.

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. 1/15/22 bylo přijato.
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16. Pověření k provádění svatebních obřadů v Přestavlkách
Na základě informace z matričního úřadu v Čerčanech je možné po žádosti snoubenců uzavřít manželství
i v naší obci před starostou nebo jiných pověřeným členem zastupitelstva, vždy za přítomnosti
matrikářky. Snoubenci se musí dostavit na matriční úřad v Čerčanech minimálně 2 měsíce před
zamýšleným sňatkem, vyplnit předepsaný formulář, předložit příslušné doklady a domluvit se s
oddávajícím. Alespoň jeden ze snoubenců musí mít trvalý pobyt na území obce Přestavlky u Čerčan.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přestavlky u Čerčan
I.
II.
III.

POVĚŘUJE starostu obce Jana Mikulandu k provádění svatebních obřadů.
URČUJE jako místo provádění svatebních obřadů zasedací místnost Obecního úřadu Přestavlky
u Čerčan, místní fotbalové hřiště a po domluvě i soukromý pozemek.
SCHVALUJE konání svatebních obřadů v sobotu v době od 10 do 15 hodin, pokud nebude
předem domluveno jinak.

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. 1/16/22 bylo přijato.

17. Diskuse, jiné
Starosta obce Jan Mikulanda poděkoval za důvěru a doufá, že nově zvolené zastupitelstvo společně
potáhne obec zdárně dopředu. Zastupitele informoval o tom, že je čeká velký kus práce, především
vyhodnocení územního plánu, dokončení rozjetých akcí, jako projektování vodovodu a kanalizace,
chodník a ostatní. Zároveň poděkoval předchozím členům zastupitelstva za odvedenou práci. Zároveň
uvedl termín veřejné schůze dne 25.11.2022 od 19:00 hodin, kde nově zvolené zastupitelstvo představí
plány své činnosti.
Starosta informoval o tom, že bude nutné provést profesionální výběrové řízení na akci „Terénní úpravy
pod hřištěm“, které nedokáže provést samo Posázaví, proto nás odkázali na advokátní kancelář, která za
přípravu výběrového řízení odeslala nabídku za 20 tisíc Kč a za zpracování smlouvy o dílo dalších 20 tisíc
Kč bez DPH. Starosta, přestože by to mohl rozhodnout sám, požádal o svolení zastupitelstvo zadat tuto
zakázku. Ostatní členové zastupitelstva nemají žádné námitky.
Starosta dále informoval, že z důvodu výstavby a připojení nové trafostanice bude v termínu 24.27.10.2022 uzavřena komunikace směrem ke Chlumu. Dále informoval, že v sobotu 22. října proběhne
Posvícenská zábava, kterou pořádá a srdečně zve Carp Club.
Místostarosta Ing. Radek Novák také zastupitelům poděkoval za důvěru a řekl, že se bude především
snažit dostatečně dopředu zastupitele informovat o všech projednávaných věcech.
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18. Závěr
Tím byl program jednání vyčerpán. Předsedající ukončil zasedání v 19:45 hodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina ze dne 18.10.2022 (počet stran: 1)
2. Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 18.10.2022 (počet stran: 1)
3. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva (počet stran: 1)

Zápis byl vyhotoven dne: 18. října 2022

Zapisovatel: Ing. Radek Novák

Ověřovatelé zápisu: Helena Bohatová a Martin Stibůrek
Podpisy:

Starosta obce: Jan Mikulanda
Podpis:

razítko obce:
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