OBEC PŘESTAVLKY U ČERČAN

Zápis č. 18 / 2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan
konaného dne 30. 4. 2020
v zasedací místnosti obecního úřadu v Přestavlkách u Čerčan od 18:00 hod.
Přítomní zastupitelé:
Jan MIKULANDA (starosta), Ing. Radek NOVÁK (místostarosta), Zdeněk KREJCÁREK, Marie

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

Navrhovaný program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
4. Koupě pozemku parc.č. st. 43/2 a stavby č.p. 83 (budova pošty)
5. Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace – vodovod, kanalizace, ČOV
6. Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci - rybník V zatáčce
7. Plánovací smlouva – veřejná infrastruktura (lokalita Z07)
8. Smlouva o dílo - workoutové hřiště
9. Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
10. Rozpočtové opatření č. 3/2020
11. Bezpečnost provozu na komunikacích v obci
12. Opatření týkající se COVID-19, možnost otevření MŠ Přestavlky
13. Diskuse, jiné
14. Závěr
1. Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan bylo zahájeno v 18:00 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 obce ihned po zahájení upozornil přítomné na nařízená opatření pro jednání zastupitelstva
v nouzovém stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s pandemií koronaviru. 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, ústenka, šátek, šál
nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Všem členům zastupitelstva byla dle doporučení
Ministerstva vnitra ČR nabídnuta možnost účasti na jednání formou telekonference v reálném čase bez
jejich osobní přítomnosti. Nikdo z členů zastupitelstva toho nevyužil. Starosta obce před podpisem
prezenční listiny vyzval všechny přítomné k desinfekci rukou, pokud ji neprovedli při vstupu do budovy.

Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určen Ing. Radek Novák.
Ověřovateli zápisu jsou navrženi Ing. Antonín Bernard a Zdeněk Krejcárek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce URČUJE zapisovatele zasedání zastupitelstva dne 30.4.2020 Ing. Radka Nováka a
VOLÍ ověřovatele Ing. Antonín Bernarda a Zdeňka Krejcárka.
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. 18/1/20 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 30.4.2020.
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. 18/2/20 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. 17 ze dne 11.3.2020 projednalo a přijalo tato usnesení:
17/1 až 17/3 - Zastupitelstvo obce URČILO zapisovatele, ZVOLILO ověřovatele a SCHVÁLILO program
zasedání. Zastupitelstvo VZALO NA VĚDOMÍ zápis z předchozího zasedání.
17/4 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO příspěvek Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace
Čerčany, na udržení, podporu a rozvoj včelařství v roce 2020 ve výši 2.500,- Kč. Smlouva je připravena
k podpisu.
17/5 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO pořízení ojetého osobního automobilu Citroën Berlingo, 1.6 HDI
73kW v ceně 223 140 Kč bez DPH, který z nabídek prodejců doporučila hodnotící komise určená
usnesením zastupitelstva č. 15/12/20. Vozidlo bylo zakoupeno dne 13.3.2020. Na vozidlo bylo
uzavřeno a uhrazeno povinné i havarijní pojištění. Převod vozidla byl dokončen až 20.4.2020
z důvodu uzavření úřadů vlivem mimořádných opatření. Za provoz vozidla odpovídá starosta obce
Jan Mikulanda.
17/6 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO pořízení multifunkční barevné tiskárny Konica Minolta bizhub
C227 od firmy Copy Servis Tábor, s.r.o. za konečnou nabídnutou cenu 38 831 bez DPH. Zastupitelstvo
dále schválilo bezplatný převod tiskárny HP Color LaserJet CM2320 do majetku své příspěvkové
organizace Mateřská škola Přestavlky u Čerčan. Nová tiskárna byla pořízena, firma společně
s místostarostou ji nainstalovala dne 16.3.2020.
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17/7 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO navržené rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2020. Schválené
rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách obce.
17/8 - Zastupitelstvo obce v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu
onemocnění COVID-19 DOPORUČILO příspěvkové organizaci Mateřská škola Přestavlky uzavření školy
pro všechny navštěvující děti od pátku 13.3.2020 a to až do odvolání mimořádných opatření týkajících
se ostatních škol. Ředitelka MŠ na doporučení Ministerstva školství a obce rozhodla o přerušení
provozu od 13.3.2020.
Zastupitelstvo obce také DOPORUČILO všem spolkům působícím na území obce, aby zvážili odložení,
popřípadě zrušení veškerých kulturních, sportovních a jiných spolkových akcí či shromáždění s účastí
většího počtu osob, přesto že Ministerstvo zdravotnictví přímo zakazuje jen akce nad 100 osob, opět až
do odvolání tohoto mimořádného opatření. Hromadné akce představují vyšší riziko přenosu
onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru. Všechny kulturní, sportovní a
jiné spolkové akce byly následně zrušeny mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a
Vlády ČR, která vyhlásila nouzový stav pro celé území ČR.
17/9 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO smlouvu o dílo uzavřenou s Projektová kancelář - ing. Petr Datel
na projektové práce akce Rybník V zatáčce. Smlouva byla podepsána, probíhá realizace díla.
17/10 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO příspěvek Lince bezpečí, z.s., na provoz ve výši 1.000,- Kč.
Smlouva byla odeslána k podpisu.
Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné námitky proti zápisu ani proti plnění úkolů vyplývajících
z přijatých usnesení. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č.17 ze zasedání dne 11.3.2020.

4. Koupě pozemku parc.č. st. 43/2 a stavby č.p. 83 (budova pošty)
Na obecní úřad dorazilo sdělení České pošty, s.p. o stanovení kupní ceny pozemku parc.č. st.43/2,
jehož součástí je stavba s č.p. 83. Uvedená nemovitost je pro podnik Česká pošta již nepotřebná a je
možné realizovat úplatný převod na základě uzavřené smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne
28.5.2001 uzavřené mezi obcí Přestavlky a Českou poštou. Kupní cena je stanovena dle externího
znaleckého posudku č. 1016-26/20 od Ing. Kamily Štěpánkové, ze dne 24.3.2020 ve výši 572 000 Kč.
Mezi zastupiteli proběhla krátká diskuse o možném využití budovy a pozemku v centru obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE koupi nemovitosti od České pošty ,s.p. - pozemku parc.č. st.43/2, jehož
součástí je stavba s č.p. 83 za externím znaleckým posudkem č. 1016-26/20, vypracovaným Ing.
Kamilou Štěpánkovou stanovenou kupní cenu 572 000 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
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. 18/4/20 bylo přijato.
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5. Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace – vodovod, kanalizace,
ČOV
Dne 8.4.2020 proběhlo výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování projektové
dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby – vodovod, kanalizace a ČOV“.
Hodnoceny byly 4 došlé nabídky.
Hodnotící komise ve složení: Jan Mikulanda, Ing. Radek Novák, Zdeněk Krejcárek, Ing. Antonín Bernard
doporučila zadavateli uzavřít Smlouvu o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČ: 47116901, která splnila všechny požadavky
uvedené v zadávací dokumentaci a podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 1 670 000 Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE uzavření Smlouvy o dílo na akci „Zpracování projektové dokumentace k
žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby – vodovod, kanalizace a ČOV“ se společností
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČ:
47116901 za nabídkovou cenu 1 670 000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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. 18/5/20 bylo přijato.

6. Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci - rybník V zatáčce
Na předchozím zasedání bylo projednáno vypracování projektové dokumentace pro následnou opravu
rybníku "V zatáčce". V rámci projektu má být provedeno: geodetické zaměření, biologické průzkumy,
inženýrsko- geologický průzkum, geofyzikální průzkum, chemický rozbor sedimentu a získání
hydrologických dat. Nejvýhodnější byla nabídka od pana ing. Datla za cenu 191 tis. Kč bez DPH. Dle
domluvy se akce rozdělí na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DPS) včetně
inženýrské činnosti za cenu 93 000 Kč bez DPH a potřebné jednotlivé průzkumy bude obec objednávat
sama.
Návrh usnesení:
1) Zastupitelstvo obce SCHVALUJE úpravu usnesení č. 17/9/20 ze zasedání zastupitelstva č. 17 ze dne
11.3.2020, ve kterém se mění cena díla z 191 000 Kč na 93 000 Kč bez DPH.
2) Zastupitelstvo obce SCHVALUJE objednávku výškopisného a polohopisného zaměření a vypracování
geometrického plánu za přibližnou celkovou cenu 38 000 Kč a uzavření Smlouvy o dílo v rámci
projektu „Rybník V Zatáčce – stavební úpravy, odbahnění“ s Janem Vostřákem, Louňovice pod
Blaníkem, Na Vyhlídce 244, IČ: 1257526, podpisem smlouvy a objednáním prací zastupitelstvo
pověřuje starostu obce.
3) Zastupitelstvo obce SCHVALUJE objednávku radarového měření mocnosti sedimentu za cenu 18 000
Kč a uzavření Smlouvy o dílo v rámci projektu „Rybník V Zatáčce – stavební úpravy, odbahnění“ s G
IMPULS Praha spol. s r.o., Jeneč, J. Nerudy 232, IČ: 48948624, podpisem smlouvy a objednáním
prací zastupitelstvo pověřuje starostu obce.
4) Zastupitelstvo obce SCHVALUJE objednávku rozboru sedimentu za cenu 17 000 Kč a uzavření
Smlouvy o dílo v rámci projektu „Rybník V Zatáčce – stavební úpravy, odbahnění“ s AQUATEST a.s.,
Praha 5, Hlubočepy, Geologická 988/4, IČ: 44794843, podpisem smlouvy a objednáním prací
zastupitelstvo pověřuje starostu obce.
5) Zastupitelstvo obce SCHVALUJE objednávku hydrologických dat za cenu 6150 Kč a uzavření Smlouvy
o dílo v rámci projektu „Rybník V Zatáčce – stavební úpravy, odbahnění“ s Českým
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hydrometeorologickým ústavem, Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 412-Komořany, IČ: 00020699,
podpisem smlouvy a objednáním prací zastupitelstvo pověřuje starostu 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. 18/6/20 bylo přijato.

7. Plánovací smlouva – veřejná infrastruktura (lokalita Z07)
Jde o plánovací smlouvu pro výstavbu dopravní a technické infrastruktury v nové zástavbě (lokalita Z07
– v jihozápadní části obce nad hlavní silnicí II/109 u fotbalového hřiště) mezi obcí Přestavlky a
investorem a zároveň vlastníkem pozemku parc.č. 433/1 v k.ú. Přestavlky u Čerčan
kterou zastupuje
Ivestor chce pozemek parc.č.433/1, který je v ÚP Přestavlky zastavitelný pro venkovské bydlení a je
označen jako Z07, rozdělit na 4 samostatné parcely a jednu využít jako účelovou komunikaci k obsluze
zbývajících tří parcel dle výkresu. Vzniklá komunikace o šířce min. 8m bude veřejným prostranstvím,
bude odkanalizována dešťovou kanalizací včetně zasakovacích míst. Vzniklá komunikace vyhoví i
podmínkám pro vozidla IZS a svozu komunálního odpadu. Vybudování uvedené veřejné infrastruktury
bude plně hrazeno investorem, bez finančního podílu obce.
Po prostudování návrhu smlouvy bylo zjištěno, že neobsahuje vodovodní přípojky a přípojky splaškové
kanalizace pro tři parcely a v lokalitě uvedené účelové komunikace s napojením na plánovanou
vodovodní a kanalizační síť u hlavní silnice. Není zde ani uvedeno veřejné osvětlení. Toto všechno by
mělo být v rámci nové zástavby zapracováno a připraveno investorem této lokality. Rovněž je
doporučeno, aby byla v rámci dělení pozemků zachována v plné šíři místní komunikace do osady Chlum
včetně pásma minimálně 1 m k zachování průjezdu vozidel IZS a větší techniky k obsluze pozemků v
lokalitě. Oddělenou část pozemku pod veřejnou komunikací včetně ochranného pásma navrhujeme
odkoupit za znalcem stanovenou cenu. Veřejná komunikace, která je nově opravena, tam byla
historicky, je zanesená v pasportu komunikací pod číslem 20c, také v územním plánu a není důvod to
novou zástavbou měnit. Obec se snaží vlastnické vztahy k pozemkům pod komunikacemi vypořádat na
celém území. Šířky historických komunikací jsou v konečném důsledku všude nedostačující, proto se
musíme snažit je minimálně zachovat.
K postupu dělení pozemků, zachování komunikace do osady Chlum a výstavbě veřejné infrastruktury
proběhla debata mezi zastupiteli. Místostarosta informoval o stavu vypořádání pozemků pod
komunikacemi, což bylo schváleno v roce 2019. Stále se čeká na zhotovení geometrických plánů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE uzavření Plánovací smlouvy na výstavbu dopravní a technické
infrastruktury mezi obcí Přestavlky u Čerčan a investorem a zároveň vlastníkem pozemku parc.č. 433/1
v k.ú. Přestavlky u Čerčan
, kterou na základě
plné moci zastupuje
pod podmínkou, že bude do smlouvy zahrnuto:
1. Výstavba vodovodních a kanalizačních přípojek pro dotčené parcely přes účelovou komunikaci
s místem připojení u hlavní silnice dle aktuálně projektované sítě. K navrženým objektům budou vedeny
přípojky z PE potrubí, osazeny vodoměrnými šachtami. Obec jako vlastník vodovodu, po splnění
podmínek pro připojení, umožní investorovi připojení k obecnímu vodovodu. V návrhu smlouvy se
odstavec č. 5 čl.II v navrhovaném znění vypustí.
2. Do smlouvy se zahrne i výstavba veřejného osvětlení včetně vedení na pozemku účelové komunikace.
3. Bude zachována místní komunikace do osady Chlum v plné šíři plus minimálně 1m ochranného
pásma. To je také obcí stanovená podmínka pro vydání souhlasu s dělením pozemků.
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Uzavřením a podpisem smlouvy zastupitelstvo pověřuje starostu obce.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 6 (Mikulanda, Novák, Bernard, Krejcárek, Pantoflíčková, Klauzová),
proti: 0, zdržel se: 1 (Bohatová), nepřítomen: 0
Usnesení č. 18/7/20 bylo přijato.

8. Smlouva o dílo - workoutové hřiště
Dne 22.4.2020 proběhlo výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Workout venkovní
posilovna vojenského typu Přestavlky u Čerčan“. Hodnoceny byly 4 došlé nabídky.
Hodnotící komise ve složení: Jan Mikulanda, Ing. Radek Novák, Ing. Antonín Bernard doporučila
zadavateli uzavřít Smlouvu o dílo se společností B plus P spol. s r.o., se sídlem Havlíčkova 375, 549 41
Červený Kostelec, IČ: 252 97 015, která splnila všechny požadavky uvedené v zadávací dokumentaci a
podala nabídku s nabídkovou cenou 543 895 Kč včetně DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE uzavření Smlouvy o dílo na akci „Workout venkovní posilovna
vojenského typu Přestavlky u Čerčan“ se společností B plus P spol. s r.o., se sídlem Havlíčkova 375, 549
41 Červený Kostelec, IČ: 25297015 za nabídkovou cenu 543 895 Kč včetně DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
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. 18/8/20 bylo přijato.

9. Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
Na základě absolvovaných školení a dosavadní spolupráce se Sdružením místních samospráv ČR jsme
přistoupili ke změně pověřence pro ochranu osobních údajů. Měsíční odměna za poskytování služeb
pověřence pro ochranu osobních údajů je sjednána ve výši 600,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SOUHLASÍ s ukončením Smlouvy o poskytování služeb pověřence s paní Monikou
Pávovou ze dne 1.6.2018 a SCHVALUJE uzavření Smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu
osobních údajů od 1.5.2020 se společností SMS-služby s. r. o., IČO: 067 84 771, se sídlem V Rovinách
40, 140 00 Praha 4 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
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. 18/9/20 bylo přijato.
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10.

Rozpočtové opatření č. 3/2020

Jedná se o třetí rozpočtové opatření pro rok 2020. Změny jsou v příjmech i výdajích. Plánovaný
schodek rozpočtu bude pokryt z úspor minulých let. Znění této úpravy bude zveřejněno v příloze zápisu
a na internetových stránkách obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE navržené rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2020 a vydává úkol
místostarostovi toto opatření zveřejnit 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. 18/10/20 bylo přijato.

11.

Bezpečnost provozu na komunikacích v obci

Na obecní úřad dorazila stížnost na řidiče automobilů a zemědělských strojů, kteří v obci nedodržují
rychlost a ohrožují bezpečnost dětí i ostatních spoluobčanů. Bezpečností provozu a chodců v obci se
zabýváme neustále. Obec nedávno nechala zpracovat projekty a také pasport dopravního značení,
instalovala např. zrcadla, omezení rychlosti na 30 km/hod. a zpomalovací prahy vyhovující všem
předpisům a normám. Nyní jsou zpracovány projekty na dva přechody pro chodce – v nové ulici a před
komunikací ke hřišti. Dále je zpracován projekt na snížení rychlosti průtahem obcí po hlavní silnici, kde
budou rychlost měřit radary. Dále je zpracován projekt na komunikaci k plánované ČOV, která také
propojí Agro s hlavní silnicí, což by mohlo pomoci s odlehčením provozu zemědělské techniky při
průjezdu obcí. Čeká se na stavební povolení.
O stížnosti na řidiče bude starosta informovat vedení Agra Přestavlky a požadovat dodržování rychlosti
a bezpečného průjezdu obcí. Vše je, ale o jednotlivých lidech, pokud budou jezdit rychle a nebezpečně,
i přes omezující značení, nedodržovat přednost, nebezpečně nebo nevhodně parkovat a omezovat tím
ostatní nebo jezdit v protisměru, což nedokáže vedení obce nijak ovlivnit, to může řešit jen Policie ČR.
Zastupitelé vzali anonymní stížnost na vědomí a dále diskutovali o nebezpečné jízdě některých řidičů,
možné rychlosti zemědělské techniky, uvedených plánovaných projektech a parkování v nové ulici.

12.

Opatření týkající se COVID-19, možnost otevření MŠ Přestavlky

Zastupitelstvo na minulém zasedání v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické doporučilo
uzavření Mateřské školy Přestavlky pro všechny navštěvující děti od pátku 13.3.2020 a to až do
odvolání mimořádných opatření týkající se ostatních škol. Ředitelka MŠ na doporučení Ministerstva
školství a obce rozhodla o přerušení provozu. Případné znovuotevření závisí tedy na odvolání
mimořádných opatření týkající se ostatních škol, také na tom, zda bude v provozu Školní jídelna Karlov,
aby bylo možné dětem dovézt jídlo. V případě uvolnění opatření pro žáky prvního stupně ZŠ na
dobrovolné bázi pro skupinu maximálně 15 dětí, starosta s místostarostou navrhnou, aby se pro
zájemce za podobných podmínek a dodržení zvýšených hygienických opatření obnovil provoz MŠ
Přestavlky s předností dětí pracujících rodičů. Situace se může změnit, dle aktuálního vývoje
epidemiologické situace. Všichni zastupitelé souhlasili.
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Budova Obecního úřadu Přestavlky u Čerčan je za dodržení dodržování zvýšených hygienických
a bezpečnostních opatření přístupná veřejnosti od 20.4.2020. Obecní úřad obnovil úřední hodiny
v plném rozsahu. Nadále bude však upřednostňován písemný a telefonický kontakt a příjem
dokumentů prostřednictvím elektronické komunikace.
Provoz obecní knihovny bude opět obnoven od pondělí 4.5.2020 a knihovna bude přístupná veřejnosti
v původní otevírací době, také za dodržování hygienických a bezpečnostních opatření, které nařizuje
vláda.
O všech mimořádných opatřeních, odkazech, kontaktech a ostatních informacích z okolí týkající se
pandemie COVID-19 a nouzového stavu, byli občané obce vždy včas a dostatečně informováni
prostřednictvím internetových stránek, místního rozhlasu (přepis je také k dispozici na stránkách
obce), nové aplikace pro mobily, úřední desky, prostřednictvím registrovaných e-mailů a SMS.
Starosta dále informoval o činnostech v posledních dnech. Obec Přestavlky hned od začátku
pandemie zajistila pro své občany zdarma desinfekci na ruce i mytí povrchů pro zdravotnictví
a potravinářství, jednorázové rukavice a ochranné roušky. Byl zřízen krizový štáb obce, který mimo jiné
i zajišťoval pořízení a bezpečný výdej ochranných prostředků obyvatelům. Dosud bylo v rámci
krizového opatření vydáno 43 050 Kč z rozpočtu obce. Pouhý den před uzavřením provozoven se
podařilo převzít obecní automobil, který v době nouzového stavu využil opravdu maximálně.
Seniorům a osobám v karanténě je od zavedení mimořádných opatření neustále nabízena pomoc s
nákupy základních potravin, drogistického zboží a léků, popřípadě se zajištěním jiných potřebných
služeb nebo dovozu hotového jídla. Služby zajišťuje starosta obce.
Od čtvrtka 19.3.2020 vláda zakázala vycházení bez roušky, a protože i přes veškeré snahy nebylo
možno zajistit ochranné roušky, starosta vyzval dobrovolnice, aby ušily látkové roušky. Dobrovolnice
se nelehkého úkolu zhostily skvěle a ještě před platností opatření byly ochranné pomůcky s pomocí
dobrovolných hasičů rozneseny mezi naše spoluobčany. Postupně byly rozdány roušky i na patřičnou
obměnu a také jsme darovali 250 ks roušek do nemocnice Na Homolku a přibližně 100 ks do Centra
sociálních služeb Tloskov. Děkujeme všem bezvadným dobrovolnicím a dobrovolníkům za jejich
snahu o zamezení šíření nákazy nejen v naší obci.
Obec Přestavlky u Čerčan se připojila k výzvě "Vlajka pro hrdiny". Rozhodli jsme se vyvěšením vlajky
vzdát hold a poděkovat hrdinům dnešních dní: lékařům, zdravotním sestrám, hasičům, vědcům,
prodavačkám, řidičům, pošťákům, úředníkům, policistům, vojákům, medikům, švadlenkám, vývojářům,
tisícům dobrovolníků a mnoha dalším, kteří jsou odhodláni vzdorovat a zamezit šíření pandemie
COVID-19. Každý den v osm hodin večer v obci probíhá potlesk všem uvedeným doprovázený
houkáním sirény hasičských vozů a někdy i hraním melodií na trubku – děkujeme všem!
Místostarosta Ing. Radek Novák dodal, že vyvěšujeme vlajku a tleskáme všem zdravotníkům,
dobrovolníkům, lidem z krizové infrastruktury. Starosta obce každý den pro uvedené zajišťuje houkání.
To vše je skvělé a určitě si to moc zaslouží, ale na jednoho se zapomnělo a tím není nikdo jiný než
starosta obce Jan Mikulanda. Každý den v této opravdu nelehké době funguje od rána do večera - pro
úřad, pro občany, pro obec. Kromě zajišťování ochranných prostředků, nákupů a služeb pro seniory a
osoby v karanténě, stíhá běžnou agendu úřadu, či připravit výběrová řízení a vyřizovat dotace a třeba i
domluvit a pomoct s výstavbou nového kontejnerového stání na Borkách. Místostarosta dále řekl, že
ví, o čem mluví, protože v posledních dvou měsících strávil se starostou možná víc času než
s manželkou, vyměnili si spoustu názorů v dobrém i ve zlém a opravdu se nezastavili. Proto děkuje za
spolupráci, doufá, že se vše brzo vrátí k normálu a opravdu tleská! Přidali se i ostatní zastupitelé.
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Starosta poděkoval a řekl, že to byla hlavně týmová práce. Vyzdvihl především práci a zkušenosti
místostarosty Radka Nováka. A doplnil, že veškeré vzájemné dohady vznikaly hlavně pro to, že po
náročných dnech viděli skupinky lidí, kteří bezohledně nerespektovali nařízení a ničili vše, o co se
ostatní do té doby snažili. To bylo nejvíc ubíjející a gradovalo to tím, když se dozvěděli, že máme
prokázanou nákazu v obci. Starosta také informoval zastupitele, že nyní se už na základě pokynu
Ministerstva zdravotnictví ČR počty nakažených v obci nedozví.

13.

Diskuse, jiné

Starosta obce Jan Mikulanda informoval o:
-

vývoji situace s dotací na výstavbu kabin a úpravu hrací plochy fotbalového hřiště. Žadatelem o
dotaci a stavitelem je SOKOL, ale obec financuje z rozpočtu spoluúčast a zvolila si stavební
dozor Ing. Antonína Bernarda. Dokumentaci k dotaci pomáhá vyřizovat Posázaví o.p.s.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele, byla vybrána firma STAVOS Benešov s.r.o.
Rozhodnutí o přidělení dotace nebylo prozatím doručeno. Smlouva nebyla podepsána.
Z důvodu stavby na navážce se objednal geologický posudek, aby kabiny za pár let
nepopraskaly jako ty předchozí. Posudek nevyšel vůbec dobře, doporučuje založení na
mikropilotech nebo na nově vybudovaném násypu z vhodných zemin hutněných po vrstvách
(což je oboje ekonomicky náročné). Problém je také s úpravou hrací plochy, která je špatně
naceněná rozpočtářem. Vše je stále v řešení, nicméně dle informací od MŠMT pro získání
dotace se musí dodržet kompletní zadání, tedy výstavba kabin i úprava hrací plochy se
závlahou. Původní kabiny již nejsou v použitelném stavu, je na ně vydán demoliční výměr. Byla
chyba je začít rozebírat bez dořešení výstavby nových.

-

svépomocí upravovaných sběrných místech, protože obec z důvodu malého počtu obyvatel
nedosáhne na dotace pro vybudování sběrného dvora ani na sběrná místa. Začalo se na
Borkách, kde je situace každý týden kritická. Se souhlasem majitele pozemku se tam položily
panely a na pražcích se s dobrovolníky postavilo částečné oplocení sběrného místa pro 6
kontejnerů a 3 zvony blíže k osadě Borka. Chtěli bychom k tomuto kontejnerovému stání
prodloužit veřejné osvětlení. Bude se pokračovat u druhého vjezdu do osady, kde vznikne
sběrné místo pro 4 kontejnery, následně na Čistci a nakonec se upraví plocha u Kocandů a
stání u Gryců. Sběrná místa budeme monitorovat, aby lidé odkládali do kontejnerů jen
komunální odpad a hlavně, aby tam odkládali odpad jen občané nebo majitelé nemovitostí ze
správního území Přestavlk. Místostarosta doplnil, že obec má připraveny nové kontejnery na
směsný, tříděný odpad a kovy. Pro zklidnění situace je připravena počty kontejnerů na
jednotlivých sběrných místech navýšit.

-

provedeném úklidu obce a okolí. Starosta poděkoval dobrovolníkům a informoval o čištění
komunikací ve středu 6.5.2020.

Zastupitel Zdeněk Krejcárek vzhledem k situaci a předpokládanému nižšímu rozpočtu na další roky
vyzval zastupitele k úsporám, přehodnocení a stanovení hlavních priorit investic a odložení zbytných
věcí.
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14.

Závěr

Tím byl program jednání vyčerpán. Předsedající ukončil zasedání ve 19:35 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Příloha č. 1 – Prezenční listina ze dne 30. 4. 2020 (počet stran: 1)
2) Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č. 3/2020 (počet stran: 1)
3) Příloha č. 3 – Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů (počet stran: 4)
Zápis byl vyhotoven dne: 4. května 2020
Zapisovatel: Ing. Radek Novák
Ověřovatelé zápisu: Ing. Antonín Bernard a Zdeněk Krejcárek
Podpisy:
Starosta obce: Jan Mikulanda
Podpis:

razítko:
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