OBEC PŘESTAVLKY U ČERČAN

Zápis č. 17 / 2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan
konaného dne 11. 3. 2020
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. Kamila PANTOFLÍČKOVÁ, Ing. Antonín BERNARD
Nepřítomní zastupitelé: Helena BOHATOVÁ – omluvena

Navrhovaný program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
4. Žádost Českého svazu včelařů ZO Čerčany o finanční příspěvek
5. Pořízení osobního automobilu
6. Pořízení multifunkční tiskárny
7. Rozpočtové opatření č. 2/2020
8. Mimořádná opatření týkající se COVID-19
9. Vypracování projektové dokumentace - Rybník V zatáčce
10. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
11. Diskuse, jiné
12. 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. Z celkového počtu 7 zastupitelů bylo přítomno
6 zastupitelů. Helena Bohatová byla omluvena. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné po celou dobu
zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce URČUJE zapisovatele zasedání zastupitelstva dne 11.3.2020 Ing. Radka Nováka a
VOLÍ ověřovatele zápisu Ing. Kamilu Pantoflíčkovou a Marii Klauzovou.
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 (Bohatová)
Usnesení č. 17/1/20 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 11. 3.2020.
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 (Bohatová)
Usnesení č. 17/2/20 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. 16 ze dne 19.2.2020 projednalo tyto body a přijalo tato
usnesení:
16/1 až 16/3 - Zastupitelstvo obce URČILO zapisovatele, ZVOLILO ověřovatele a SCHVÁLILO program
zasedání. Zastupitelstvo VZALO NA VĚDOMÍ zápis z předchozího zasedání.
16/4 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO vnitřní směrnici č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
16/5 - Zastupitelstvo obce ZAMÍTLO žádost o dílčí změnu ÚP Přestavlky u Čerčan a ROZHODLO, že
nebude pořizovat změnu stávajícího platného územního plánu.
16/6 - Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO vypracování studie proveditelnosti (investiční záměr) na
zřízení obecního vodovodu v částech obce Čistec, Dubsko a Doubravice 1. díl.
16/7 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO navržené rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2020. Bylo zveřejněno
na internetových stránkách obce.
16/8 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace na projekt Rybník V zatáčce v Přestavlkách. Po schválení nejvýhodnější nabídky se
připravuje smlouva.
16/9 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě
kanalizačního řadu na pozemcích parc.č. 35/2, 35/3, 35/4, 609/2, 607/5 vše v k.ú. Přestavlky u Čerčan.
Smlouva je připravena k podpisu.
16/10 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO smlouvu o vypořádání autorských práv se společností SMSslužby s.r.o. Smlouva byla podepsána, poplatek uhrazen.
Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné námitky proti zápisu ani proti plnění úkolů vyplývajících
z přijatých usnesení. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č.16 ze zasedání dne 19.2.2020.
4. Žádost Českého svazu včelařů ZO Čerčany o finanční příspěvek
Na základě žádosti Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace Čerčany o finanční příspěvek na
udržení, podporu a rozvoj včelařství ze dne 3.3.2020 starosta navrhl přispět částkou 2.500,- Kč, stejnou
jako v předchozích letech. Jedná se také o včelstva v našem katastrálním území. Dosavadní příspěvky
byly využity především na léčbu včelstev.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE příspěvek Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace Čerčany na
udržení, podporu a rozvoj včelařství v roce 2020 ve výši 2.500,- Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o poskytnutí dotace.
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 (Bohatová)
Usnesení č. 17/4/20 bylo přijato.

5. Pořízení osobního automobilu
Potřeba pořízení obecního automobilu byla řešena na předchozích zasedáních. Komise ve složení
starosta Jan Mikulanda, místostarosta Ing. Radek Novák a Zdeněk Krejcárek, prošla nabídky prodejců a
vybrala nevhodnější automobil v poměru cena/stáří a najeté km. Jedná se o Citroën Berlingo, 1.6 HDI
73kW, uvedení do provozu 11/2017, najeto 45 tis. km za cenu 223 140 Kč bez DPH. Jedná se o
prověřený vůz po prvním majiteli, servisovaný v autorizovaném servisu Citroën. V ceně jsou i zimní
pneu včetně disků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 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. Dalším jednáním, podpisem smlouvy, pojištěním a přihlášením vozidla
zastupitelstvo pověřuje starostu obce Jana Mikulandu, který bude odpovídat za provoz vozidla.
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 (Bohatová)
Usnesení č. 17/5/20 bylo přijato.

6. Pořízení multifunkční tiskárny
Starosta společně s místostarostou doporučili zastupitelstvu pořízení nebo pronájem moderní barevné
multifunkční laserové tiskárny, která výrazně sníží náklady tisku a umožní scanování a tisk formátu A3.
Problematice se detailně věnoval místostarosta Ing. Radek Novák, který vypočítal a porovnal náklady
na tisk a poptával různé firmy. Místostarosta přednesl vypočtené náklady. Zastupitelstvo došlo
k závěru, že nejvýhodnější bude pořízení tiskárny (kopírky) a došlo tedy k porovnání všech nabídek.
Nejvýhodnější byla nabídka firmy Copy Servis Tábor, s.r.o. za nabídnutou cenu 38 831 Kč. Cena je
konečná a bez DPH. V ceně jsou započteny plnohodnotné tonery, veškeré instalační náklady a
dopravné.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE pořízení multifunkční barevné tiskárny Konica Minolta bizhub C227
firmy Copy Servis Tábor, s.r.o za konečnou nabídnutou cenu 38 831 bez DPH. Zastupitelstvo dále
schvaluje bezplatný převod tiskárny HP Color LaserJet CM2320 do majetku příspěvkové organizace
Mateřská škola Přestavlky u Čerčan.
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 (Bohatová)
Usnesení č. 17/6/20 bylo přijato.
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7. Rozpočtové opatření č. 2/2020
Jedná se o druhé rozpočtové opatření pro rok 2020. Změny jsou v příjmech i výdajích. Především
z důvodu zřízení Pošty Partner. 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. 2 pro rok 2020 a vydává úkol
místostarostovi Ing. Radku Novákovi zveřejnit schválené opatření na internetových stránkách obce.
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 (Bohatová)
Usnesení č. 17/7/20 bylo přijato.

8. Mimořádná opatření týkající se COVID-19
Proběhla diskuse o tom, jestli doporučit uzavřít mateřskou školku vzhledem k mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví ČR o uzavření škol a z důvodu doporučení Ministerstva školství. Všichni se
shodli, že doporučí školku uzavřít. Někteří zastupitelé navrhovali od pondělí, většina již od pátku.
Místostarosta dále doporučil, aby se podobně jako v některých obcích pomohlo seniorům i v naší obci
a obecní úřad jim zajistil pomoc s nákupy základních potravin, drogistického zboží a léků, popřípadě se
zajištěním jiných potřebných služeb nebo dovozu hotového jídla.
Dále mezi zastupiteli proběhla diskuse o rušení obecních plánovaných akcí, zamezení shromažďování
osob a připraveném rozpočtu na krizový stav a ochranu obyvatelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 DOPORUČUJE příspěvkové
organizaci Mateřská škola Přestavlky uzavření školy pro všechny navštěvující děti od pátku 13.3.2020 a
to až do odvolání mimořádných opatření týkající se ostatních škol.
Zastupitelstvo DOPORUČUJE 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.
Zastupitelstvo VYDÁVÁ úkol starostovi a místostarostovi zajistit poskytnutí pomoci seniorům s nákupy
základních potravin, drogistického zboží a léků, popřípadě se zajištěním jiných potřebných služeb nebo
dovozu hotového jídla.
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 (Bohatová)
Usnesení č. 17/8/20 bylo přijato.

9. Vypracování projektové dokumentace - Rybník V zatáčce
Jde o vypracování projektové dokumentace pro následnou opravu rybníku "V zatáčce". V rámci
projektu bude provedeno: geodetické zaměření, biologické průzkumy, inženýrsko- geologický průzkum,
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geofyzikální průzkum, chemický rozbor sedimentu, získaní hydrologických dat. Dle nabídky od pana ing.
Datla za cenu 191 tis. Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE smlouvu o dílo uzavřenou s Projektová kancelář - ing.Petr Datel,
Tyršova 1902, 256 01 Benešov, IČO : 125 77 219 na projektové práce akce Rybník V zatáčce za cenu
díla 191 000 Kč bez DPH.
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 (Bohatová)
Usnesení č. 17/9/20 bylo přijato.

10.

Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.

Na obecní úřad dorazila žádost o podporu Linky bezpečí, z.s., kde nezisková organizace provozující
linku pro děti žádala o podporu příspěvkem 3000 Kč. Uvedli, že je podporují i obce v okolí např.
Čerčany, Hvězdonice, Chocerady. Starosta přečetl celý text žádosti.
Místostarosta společně s Ing. Antonínem Bernardem navrhli přispět částkou 1000 Kč.
Zastupitelka Kamila Pantoflíčková navrhla přispět celou požadovanou částkou 3000 Kč.
Starosta Jan Mikulanda sdělil, že jsme přispěli jiným organizacím a navrhl nepřispívat vůbec.
Zastupitelé Zdeněk Krejcárek a Marie Klauzová navrhli 1000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE příspěvek Lince bezpečí, z.s., na provoz ve výši 1.000,- Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 5 (Novák, Krejcárek, Bernard, Klauzová, Pantoflíčková) proti: 1 (Mikulanda),
zdržel se: 0, nepřítomen: 1 (Bohatová)
Usnesení č. 17/10/20 bylo přijato.

11.

Diskuse, jiné

Starosta obce Jan Mikulanda po dotazech informoval o:
-

stavu vyřízení žádosti o dotaci na kabiny – poskytnutí nebo neposkytnutí dotace stále nebylo
potvrzeno

-

stavu jednání o věcných břemenech potřebných pro vedení kanalizace - smlouvy jsou
připravené k podpisu

-

zrušení výběrového řízení na workoutové hřiště – musí se udělat nová specifikace prvků,
terénních úprav, dopadových ploch a povrchů a poté bude vyhlášeno nové výběrové řízení.

12.

Závěr

Tím byl program jednání vyčerpán. Předsedající ukončil zasedání ve 19:57 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Příloha č. 1 – Prezenční listina ze dne 11. 3. 2020 (počet stran: 1)
2) Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č. 2/2020 (počet stran: 4)
Zápis byl vyhotoven dne: 13. března 2020
Zapisovatel: Ing. Radek Novák
Ověřovatelé zápisu: Marie Klauzová a Ing. Kamila Pantoflíčková
Podpisy:
Starosta obce: Jan Mikulanda
Podpis:

razítko:
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