OBEC PŘESTAVLKY U ČERČAN

Zápis č. 9 / 2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan
konaného dne 28. 6. 2019
v zasedací místnosti obecního úřadu v Přestavlkách u Čerčan od 16:00 hod.
Přítomní zastupitelé:
Jan MIKULANDA (starosta), Ing. Radek NOVÁK (místostarosta), Zdeněk KREJCÁREK, Marie

Klauzová, Helena Bohatová, Ing. Kamila PANTOFLÍČKOVÁ

Nepřítomní zastupitelé: Ing. Antonín BERNARD - omluven
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
Zadání projektové dokumentace - průtah obcí (silnice II/109)
Zadání projektové dokumentace - obslužná komunikace ČOV
Projekt "Pošta Partner"
Veřejnoprávní smlouva mezi městem Benešov a obcí Přestavlky u Čerčan k zajišťování
výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu od majitelů chat v lokalitě u poddubského
jezu
Nákup samojízdného zavlažovače na fotbalové hřiště
Modernizace internetových stránek obce
Revokace usnesení č. 8/13/19
Diskuse, jiné
Závěr

1. Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan bylo zahájeno v 16:06 hodin starostou 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 při
zahájení přítomno 5 zastupitelů. Ing. Kamila Pantoflíčková dorazila do zasedací místnosti v 16:30 hod. a
Ing. Antonín Bernard byl omluven. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné po celou dobu zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce URČUJE zapisovatele zasedání zastupitelstva dne 28.6.2019 Ing. Radka Nováka a
VOLÍ ověřovatele zápisu Helenu Bohatovou a Marii Klauzovou.
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, Bernard)
Usnesení č. 9/1/19 bylo přijato.

2. Schválení programu zasedání
Předsedající seznámil přítomné s navrhovaným programem zasedání (viz strana 1) včetně doplněných
bodů 8-11.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE navržený program zasedání dne 28.6.2019.
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, Bernard)
Usnesení č. 9/2/19 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. 8 ze dne 3.6.2019 přijalo tato usnesení a projednalo toto:
Bod č. 8/4 – Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Přestavlky u Čerčan za rok 2018.
Usnesení č. 8/5 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO účetní závěrku obce Přestavlky u Čerčan za rok 2018.
Usnesení č. 8/6 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO Závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad.
Usnesení č. 8/7 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Přestavlky
u Čerčan za rok 2018.
Usnesení č. 8/8 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2019.
Usnesení č. 8/9 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za
účelem realizace projektu Centrum Péče Čerčany uzavřenou se společností TŘI o.p.s. Smlouva byla
podepsána.
Usnesení č. 8/10 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana v celkové částce 30 tisíc Kč. Smlouva
byla podepsána.
Usnesení č. 8/11 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO Smlouvu o dílo se společností Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s., na vypracování investičního záměru vodovodu a kanalizace za částku 99 000 bez
DPH. Smlouva byla podepsána.
Usnesení č. 8/12 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO vypracování projektové dokumentace na připojení
nového zdroje pitné vody v lokalitě Přestavlky za maximální cenu 50 000 Kč bez DPH. Vypracování bylo
zadáno firmě Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Usnesení č. 8/13 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO dodatek plánovací smlouvy, který řeší
spolufinancování v 50% výši vynaložených nákladů k přeložení distribučního zařízení v lokalitě Borka.
Toto usnesení bude z důvodu odmítnutí protistrany revokováno.
Usnesení č. 8/14 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 943 v
k.ú.Přestavlky u Čerčan pro zařízení distribuční soustavy ČEZ. Smlouva byla podepsána.
Usnesení č. 8/15 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO smlouvu o převzetí a péči o toulavé a opuštěné psi
odchycené na území obce Přestavlky u Čerčan se spolkem Naděje pro čtyři packy. Smlouva byla
podepsána.
Usnesení č. 8/16 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO zadání obnovy pomníku padlých v Přestavlkách
firmě Kamenictví Petr Vrabec za nabídkovou cenu 15 246 Kč včetně DPH. Práce jsou hotové a předané.
Usnesení č. 8/17 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Občanské vzdělávací jednotě „Komenský“ v Choceradech na divadelní
představení „Čertův Švagr“ ve výši 3000 Kč. Smlouva byla podepsána.
Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné námitky proti zápisu ani proti plnění úkolů vyplývajících
z přijatých usnesení. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ zápis č. 8 ze zasedání dne 3.6.2019.
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4. Zadání projektové dokumentace - průtah obcí (silnice II/109)
Z důvodu vyšší bezpečnosti na hlavní silnici v intravilánu obce je potřeba vypracovat projektovou
dokumentaci na dopravně bezpečnostní opatření na silnici II/109, možné přechody pro chodce a
instalaci radarů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE zadání vypracování projektové dokumentace na dopravně
bezpečnostní opatření na silnici II/109 v intravilánu obce Přestavlky u Čerčan, včetně projektové
dokumentace na přechody pro chodce, zhotoviteli Ing. Romanu Tichovskému, IČ: 450 61 319, v termínu
do konce srpna 2019, za cenu dle nabídky do celkové výše 55 000,- Kč bez DPH a ukládá starostovi obce
provedení všech úkonů vedoucích k realizaci.
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, Bernard)
Usnesení č. 9/4/19 bylo přijato.

5. Zadání projektové dokumentace - obslužná komunikace ČOV
Jedná se o novou komunikaci z hlavní silnice II/109 směrem k ČOV a živočišnému areálu Agra, která
v budoucnu ulehčí ostatním místním komunikacím v obci, jelikož bude využívána zemědělskou
technikou. Byla poptána nabídka na vypracování projektové dokumentace od zhotovitele Ing. Romana
Tichovského. Nabídnutá cena je 99 950 Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE zadání projektové dokumentace na místní komunikaci k ČOV
zhotoviteli Ing. Romanu Tichovskému, IČ: 450 61 319 za cenu dle nabídky 99 950,- Kč bez DPH a
pověřuje starostu obce Jana Mikulandu podpisem smlouvy o dílo.
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, Bernard)
Usnesení č. 9/5/19 bylo přijato.
V 16:30 hod. se do zasedací místnosti dostavila zastupitelka Ing. Kamila Pantoflíčková.

6. Projekt "Pošta Partner"
Proběhlo jednání se zástupcem České pošty ohledně rušení pobočky v Přestavlkách a byl představen
projekt Pošta PARTNER. Pošta Partner poskytuje stejný rozsah služeb jako klasická pobočka České
pošty. V prostorách pobočky Pošty PARTNER si může občan vyřídit i jiné služby, které mu umožní
provozovatel (např. CZECH POINT, Peněžní služby). Česká pošta zdarma zajistí veškeré vybavení –
nábytek i výpočetní techniku a zaškolení pracovníků, kteří budou zaměstnanci obce. V modelovém
příkladu to obci do rozpočtu přinese zpět předpokládanou odměnu 9900 Kč při otevírací době 2 hod.
v pracovní dny.
Mezi zastupiteli proběhla diskuse o možných prostorách, kde by Pošta Partner sídlila, o možných
zaměstnancích a dále o možnostech využití budovy původní pošty a pozemku okolo ní.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo v případě rušení pobočky České pošty SOUHLASÍ s projektem Pošta PARTNER a má zájem
o získání nemovitosti, kde se nachází rušená pobočka, do svého vlastnictví a to včetně pozemku na
základě uzavřených smluv. Dalším jednáním zastupitelstvo pověřuje starostu obce Jana Mikulandu.
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ skutečnost, že případné převedení stávající pobočky České pošty
do režimu Pošta PARTNER a současné zrušení pobočky České pošty neznamená zrušení poskytování
plnohodnotných poštovních služeb v obci Přestavlky u Čerčan.
Zastupitelstvo obce rovněž BERE NA VĚDOMÍ skutečnost, že v případě, kdy obec nebude mít zájem o
provoz pobočky Pošta PARTNER, bude Česká pošta hledat alternativního partnera z řad komerčních
subjektů. O těchto jednáních bude vedení obce průběžně informováno.
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 (Bernard)
Usnesení č. 9/6/19 bylo přijato.

7. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Benešov a obcí Přestavlky
u Čerčan k zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Předmětem této smlouvy je zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků ve
správním obvodu obce Přestavlky u Čerčan. Město Benešov je příslušnou obcí s rozšířenou působností.
Na základě dohody uhradí obec Přestavlky za jeden projednaný přestupek částku ve výši 1500 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Benešov, IČO 00231401
a obcí Přestavlky u Čerčan k zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků a pověřuje
starostu obce 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 (Bernard)
Usnesení č. 9/7/19 bylo přijato.

8. Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu od majitelů chat v lokalitě u
poddubského jezu
Pokud to bude možné, bude uzavřena smlouva mezi obcemi Přestavlky a Hvězdonice o správě místních
poplatků a zabezpečení svozu odpadu od majitelů chat u poddubského jezu. Chaty sice patří do
správního obvodu obce Přestavlky u Čerčan, místní část Doubravice 1.díl, ale odpady vozí do
Hvězdonic, přes které vede jediná příjezdová cesta. Jedná se o celkem 13 chat, evidenční čísla
13 až 24. Dle předběžného jednání se starostou Hvězdonic s návrhem souhlasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ starostovi a místostarostovi zjistit možnosti uzavření smlouvy mezi obcemi
Přestavlky u Čerčan a Hvězdonice o zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu včetně správy
místních poplatků za rekreační objekty v lokalitě Doubravice 1.díl u poddubského jezu a připravit návrh
této smlouvy ke schválení.
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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 (Bernard)
Usnesení č. 9/8/19 bylo přijato.

9. Nákup samojízdného zavlažovače na fotbalové hřiště
Fotbalisté požádali obec o nákup nového samojízdného zavlažovacího vozíku jako náhradu za ten
dosluhující. Dle porovnání nabídek z internetových obchodů byla vybrána nabídka z internetového
obchodu www.svettravniku.cz za částku 39 262 Kč s DPH plus dopravné.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE nákup pojízdného zavlažovacího vozíku Rollcart z internetového
obchodu www.svettravniku.cz za celkovou cenu 39 232 Kč s DPH plus dopravné.
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 (Bernard)
Usnesení č. 9/9/19 bylo přijato.

10.

Modernizace internetových stránek obce

Místostarosta Ing. Radek Novák navrhuje modernizaci internetových stránek a rozšíření o nové
moduly, umožňující mimo jiné lepší a přehlednější správu fotogalerií, zpráv, pořádaných akcí a
souborový depozitář, to vše nejen pro obec, ale i MŠ a spolky. Modernizace zahrnuje podporu mobilní
verze stránek, plné responzivní zobrazení a novou grafickou podobu. Nové stránky budou splňovat
veškeré legislativní požadavky. Z nabídkové ceny byla odečtena sleva v částce 3000 Kč, která byla
uhrazena za školení „Naplňování zákonných povinností územně samosprávných celků prostřednictvím
webových stránek“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE modernizaci a rozšíření internetových stránek obce Přestavlky u Čerčan
od firmy Galileo Corporation s.r.o. za nabídnutou cenu 19 500 Kč bez DPH a ukládá místostarostovi Ing.
Radku Novákovi zabezpečit provedení všech potřebných úkonů vedoucích k realizaci.
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 (Bernard)
Usnesení č. 9/10/19 bylo přijato.

11.

Revokace usnesení č. 8/13/19

Z důvodu nesouhlasu majitelů s návrhem dodatku smlouvy je navrženo usnesení zrušit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce REVOKUJE plné znění usnesení č. 8/13/19 ze zasedání dne 3.6.2019.
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 (Bernard)
Usnesení č. 9/11/19 bylo přijato.
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12.

Diskuse, jiné

Mezi zastupiteli proběhla diskuse o zřizování vodovodních přípojek a možnostech spolufinancování.
Dalším bodem diskuse byla oslava dětského dne a výročí přesunu pomníku dne 29.6.2019.

13.

Závěr

Tím byl program jednání vyčerpán. Předsedající ukončil zasedání v 17:05 hod.

Přílohy zápisu:
1) Příloha č. 9/1/19 – Prezenční listina ze dne 28.6.2019 (počet stran: 1)
2) Příloha č. 9/7/19 – Veřejnoprávní smlouva mezi městem Benešov a obcí Přestavlky k zajišťování
výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků (počet stran: 3)

Zápis byl vyhotoven dne: 1. července 2019
Zapsal: Ing. Radek Novák
Ověřovatelé zápisu: Helena Bohatová a Marie Klauzová
Podpisy:

Starosta obce: Jan Mikulanda
Podpis:

razítko:
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