OBEC PŘESTAVLKY U ČERČAN

Zápis č. 29
ze zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan
konaného dne 7.7.2021
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
Nepřítomní zastupitelé:

Helena BOHATOVÁ, Ing. Kamila PANTOFLÍČKOVÁ
Navrhovaný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Poskytnutí peněžitého daru tornádem zasažené obci Hrušky
Plán rozvoje sportu 2021–2030
Přijetí daru – vybavení jednotky SDH obce
Diskuse, jiné
Závěr

1. Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan bylo zahájeno v 19:05 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.
Starosta upozornil přítomné, že každý účastník tohoto zasedání je povinen dodržovat platná
mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky! Všichni členové zastupitelstva i
ostatní přítomní musí dodržovat mezi sebou odstup nejméně 2 metry a po celou dobu jednání používat
respirátor.
Z celkového počtu 7 zastupitelů bylo přítomno 5 zastupitelů, Ing. Kamila PANTOFLÍČKOVÁ a Helena
Bohatová byly omluveny. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné po celou dobu zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce URČUJE zapisovatele zasedání zastupitelstva dne 7.7.2021 Ing. Radka Nováka a
VOLÍ ověřovatele Ing. Antonína Bernarda a Zdeňka Krejcárka.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 5 (všichni přít.), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 2 (Pantoflíčková, Bohatová)
Usnesení č. 29/1/21 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 7.7.2021.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 5 (všichni přít.), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 2 (Pantoflíčková, Bohatová)
Usnesení č. 29/2/21 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. 28 ze dne 23.6.2021 projednalo a přijalo tato usnesení:

28/1 až 28/3 - Zastupitelstvo obce URČILO zapisovatele, ZVOLILO ověřovatele a SCHVÁLILO
program zasedání. Zastupitelstvo VZALO NA VĚDOMÍ zápis ze zasedání č. 27.
28/4 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO účetní závěrku obce Přestavlky u Čerčan za rok 2020.
28/5 - Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Přestavlky u Čerčan za rok 2020 a SCHVÁLILO Závěrečný účet obce za rok 2020 bez
výhrad.
28/6-1 - Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO převedení přebytku hospodaření MŠ ve výši 13
814,44 Kč do fondu odměn.
28/6-2 -Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO navrženou odměnu ředitelce MŠ Přestavlky paní
Markétě Papežové za velmi aktivní přístup k výkonu funkce, organizaci předškolního vzdělávání
a zapojení MŠ do různých vzdělávacích projektů.
28/6-3 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO účetní závěrku MŠ Přestavlky u Čerčan za rok 2020 a
SCHVÁLILO převedení přebytku hospodaření ve výši 13 814,44 Kč do rezervního fondu MŠ.
28/7 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO zřízení věcného břemene ve prospěch obce na
pozemcích v majetku Středočeského kraje ve správě KSÚS Středočeského kraje, parc.č. 966/1 a
982, v k.ú. Přestavlky u Čerčan pro zařízení vodovodu a kanalizace. Smlouva byla podepsána.
28/8 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO přijetí daru v podobě zahradního traktoru STIGA ESTATE
7102 HWSY od pana Jana Tučka za celkovou cenu 104 990 Kč. Smlouva je připravena
k podpisu.
28/9 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO přijetí daru v podobě 43 ks nových LED pouličních lamp
od společnosti Infinite Solution s.r.o. za celkovou cenu 73 556 Kč. Smlouva je připravena
k podpisu.
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28/10 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO prodej nepotřebného zahradního traktoru Mountfield
XTY 190 HD a samojízdného zavlažovacího vozíku Rollcart. Nabídka prodeje bude zveřejněna.
28/11 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO vypracování projektové dokumentace na chodníky
v obci podél silnice II/109. Aktuálně probíhá poptávka možných zpracovatelů.
28/12 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO zadání vypracování projektové dokumentace na
rekonstrukci budovy Přestavlky č.p. 83, která bude nově sloužit jako multifunkční dům pro
spolky s možností nouzového ubytování. Vypracování PD včetně inženýringu bylo zadáno dle
došlé nabídky Ing. E.Novákovi za nabídnutou cenu 42 955 Kč.
28/13 - Zastupitelstvo obce REVOKOVALO usnesení č. 22/7/20 v plném znění.
28/14 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO podání žádosti o dotaci v rámci programu „Rozvoj
místních sportovišť a zázemí – Kabina“, poskytovatel dotace Národní sportovní agentura.
Žádost o dotaci se připravuje.
28/15 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO úpravu sociálního zařízení MŠ z důvodu navýšení
kapacity o 1 místo, a SCHVÁLILO vypracování projektové dokumentace na rozšíření MŠ o další
třídu v rámci půdní vestavby. Věc je v řešení, zjišťují se možnosti realizace.
28/16 - Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ vypořádání připomínek Integrované dopravy
Středočeského kraje vznesených společně obcemi Přestavlky a Vranov k integraci do PID a
VZALO NA VĚDOMÍ novou úpravu návrhu jízdních řádů autobusových linek 796 a 797 bez
dalších připomínek.
28/17 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2021. Bylo zveřejněno
na internetových stránkách obce.
28/18 - Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO prezentaci obce v rámci projektu „Nedotýkej se mě“
v ceně 3500 Kč společnosti Stopa bezpečí s.r.o.
28/19 - Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ stížnost na paní ředitelku MŠ Přestavlky
Markétu Papežovou, doručenou dne 23.6.2021, i anonymní pochvalu doručenou dne
31.5.2021. Zastupitelstvo ULOŽILO starostovi obce Janu Mikulandovi a paní ředitelce Markétě
Papežové svolat schůzku se všemi rodiči dětí navštěvujících MŠ a vzniklou situaci vyřešit na
společném jednání. Schůzka rodičů, zaměstnanců i zástupců obce proběhla 28.6.2021 s jejími
závěry byli všichni seznámeni.
Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné jiné námitky proti zápisu ani proti plnění úkolů
vyplývajících z přijatých usnesení. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č.28 ze zasedání dne
23.6.2021.
4. Poskytnutí peněžitého daru tornádem zasažené obci Hrušky

Výtěžek a dobrovolné vstupné z akce Zahájení léta – projekce letního kina 25.6.2021 a
hasičského dne 26.6.2021 v Přestavlkách budou poskytnuty obci Hrušky v Jihomoravském
kraji. Celkovou částku 50 000 Kč tvoří příspěvky občanů, veškerý zisk z této akce a příspěvek z
rozpočtu obce. Starosta jménem obce poděkoval všem, co přispěli.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dle §85 písm. b zákona o obcích SCHVALUJE peněžitý dar obci Hrušky, okr.
Břeclav IČ: 00283185 ve výši 50 000,- Kč, zastupitelstvo UKLÁDÁ místostarostovi vyhotovit
darovací smlouvu a starostovi obce zabezpečit odeslání daru.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 5 (všichni přít.), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 2 (Pantoflíčková, Bohatová)
Usnesení č. 29/4/21 bylo přijato.

5.

Plán rozvoje sportu 2021–2030

Interní dokument „Plán rozvoje sportu 2021-2030 Přestavlky u Čerčan“ byl připraven ve
spolupráci s Posázavím o.p.s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE Plán rozvoje sportu 2021-2030 obce Přestavlky u Čerčan.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 5 (všichni přít.), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 2 (Pantoflíčková, Bohatová)
Usnesení č. 29/5/21 bylo přijato.

6.

Přijetí daru – vybavení jednotky SDH obce

Jedná se o dar na vybavení zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Přestavlky u
Čerčan od společnosti Intoit, s.r.o.. Jménem hasičů i zastupitelů obce za poskytnutý dar děkuji
uvedené společnosti i zprostředkovateli panu Janu Tučkovi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE přijetí finančního daru na vybavení zásahové jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Přestavlky u Čerčan od společnosti Intoit, s.r.o. IČ: 29053421 ve výši
50 000 Kč a POVĚŘUJE starostu obce Jana Mikulandu podpisem darovací smlouvy.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 5 (všichni přít.), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 2 (Pantoflíčková, Bohatová)
Usnesení č. 29/6/21 bylo přijato.

7. Diskuse, jiné

Starosta obce připomněl zastupitelům schůzi k dožínkové slavnosti dne 21.7.2021 od 19:00 hod.
Žádné jiné podněty k diskusi nebyly vzneseny.
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8. Závěr
Tím byl program jednání vyčerpán. Předsedající ukončil zasedání v 19:30 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina ze dne 7.7.2021 (počet stran: 1)
2) Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 7.7.2021 (počet stran: 1)

Zápis byl vyhotoven dne: 12. července 2021

Zapisovatel: Ing. Radek Novák

Ověřovatelé zápisu: Ing. Antonín Bernard a Zdeněk Krejcárek
Podpisy:

Starosta obce: Jan Mikulanda
Podpis:

razítko:
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