OBEC PŘESTAVLKY U ČERČAN

Zápis č. 6 / 2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan
konaného dne 17. 4. 2019
v zasedací místnosti obecního úřadu v Přestavlkách u Čerčan od 19:00 hod.
Přítomní zastupitelé:
Jan MIKULANDA (starosta), Ing. Radek NOVÁK (místostarosta), Zdeněk KREJCÁREK, Ing. Kamila
PANTOFLÍČKOVÁ, Ing. Antonín BERNARD, Helena BOHATOVÁ

Nepřítomní: Marie KLAUZOVÁ – omluvena, dorazila v 19:48 hod.
Navrhovaný program:

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

Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Seznámení s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti
Rozpočtové opatření č. 3/2019
Záměr směny pozemků pro nové zdroje pitné vody
Záměr pronájmu části pozemků parc.č. 944/1 a 440/2
Revize katastru nemovitostí – projednání nesrovnalostí
Schválení pronájmu pozemku parc.č. 35/6
Nákup dýchací techniky pro jednotku SDH
Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. (par.č. 26/5)
Plánovací smlouva o napojení inženýrských sítí v lokalitě Borka (parc.č. 467)
Pokácení nebezpečného stromu na pozemku v majetku obce
Terénní úpravy pozemků pro sběrné místo komunálních odpadů
Příspěvek na provoz babyboxu v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov
Diskuse, jiné
Závěr
1. Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan bylo zahájeno v 19:15 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 přítomno
6 zastupitelů. Marie Klauzová byla při zahájení omluvena z důvodu práce na obecním úřadě, dorazila
do zasedací místnosti v 19:48 hod. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné po celou dobu zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce URČUJE zapisovatele zasedání zastupitelstva dne 17.4.2019 Ing. Radka Nováka a
VOLÍ ověřovatele zápisu Ing. Antonína Bernarda a Ing. Kamilu Pantoflíčkovou.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 6 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 1

Usnesení č. 6/1/19 bylo přijato.

2. Schválení programu zasedání
Předsedající seznámil přítomné s navrhovaným programem zasedání (viz strana 1) včetně doplněných
bodů 13,14,15.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE navržený program zasedání dne 17.4.2019.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 6 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 1
Usnesení č. 6/2/19 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. 5 ze dne 13.3.2019 přijalo tato usnesení:
Usnesení č. 5/4 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO navržené rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2019. Bylo
zveřejněno.
Usnesení č. 5/5 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO ZÁMĚR SMĚNY části pozemku přibližně 40 m2
v majetku obce par.č. 949/1, která bude oddělena geometrickým plánem za pozemek parc.č. 928/11 o
výměře 261m2 oba v k.ú. Přestavlky u Čerčan. Záměr směny zatím nebyl zveřejněn, čeká se na
vypracování geometrického plánu.
Usnesení č. 5/6 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO vypořádání pozemků pod místní komunikací č. 02c.
Starosta projednal s majiteli možnost oddělení pozemků a odkupu. Co nejdříve bude zadáno
vypracování geometrických plánů a znaleckých posudků o ceně.
Usnesení č. 5/7 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO vypořádání pozemků pod komunikacemi v lokalitě
Borka. Starosta s většinou majitelů projednal možnost oddělení pozemků a odkupu. Co nejdříve bude
zadáno vypracování geometrických plánů a znaleckých posudků o ceně.
Usnesení č. 5/8 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO smlouvu o zpracování osobních údajů se společností
Axima SMS Services. Smlouva byla podepsána, služba rozesílání SMS je plně funkční.
Usnesení č. 5/9 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO smlouvu o zabezpečení servisní činnosti na zařízení
elektrické zabezpečovací signalizace v budově Obecního úřadu Přestavlky u Čerčan se
zhotovitelem Ivanem Krejcárkem. Smlouva byla uzavřena.
Usnesení č. 5/10 – Zastupitelstvo obce dle §84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích URČILO, že pro funkci
starosty obce bude od 18.3.2019 člen zastupitelstva uvolněn. Starosta od 18.3.2019 svou funkci
vykonává jako uvolněný.
Usnesení č. 5/11 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského
kraje z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof na oslavu dne 29.6.2019 ve výši 70 tisíc
Kč. Žádost byla odeslána a po posouzení bylo na zasedání zastupitelstva Středočeského kraje
navrženo ke schválení 30 tisíc Kč.
Usnesení č. 5/12 – Zastupitelstvo obce Přestavlky SCHVÁLILO příspěvek Českému svazu včelařů, z.s.,
základní organizace Čerčany na udržení, podporu a rozvoj včelařství ve výši 3.000 Kč. Smlouva o dotaci
z rozpočtu obce byla podepsána a příspěvek odeslán.
Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné námitky proti zápisu ani proti plnění úkolů vyplývajících
z přijatých usnesení. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 5 ze zasedání dne 13.3.2019.
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4. Seznámení s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti
Dne 27. února 2019 byla Ministerstvem vnitra, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly provedena
kontrola výkonu samostatné působnosti obce Přestavlky u Čerčan. Předmětem kontroly bylo
dodržování ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (především dodržování postupu pro svolávání,
konání a pořizování zápisů ze zasedání zastupitelstva, podmínky stanovené zákonem při nakládání
s nemovitým majetkem, vytváření podmínek pro naplňování práv občanů obce, evidence a dostupnost
právních předpisů obce, projednání závěrečného účtu a zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření), dále zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (vyřizování žádostí
v zákonných lhůtách, zveřejnění informací na internetových stránkách, výroční zprávy), zákona č.
500/2004 Sb. správní řád a dalších oblastí samostatné působnosti svěřené orgánům obce (vedení
úřední desky, povinně zveřejňované informace na internetových stránkách obce).
Při kontrole obec zastupovali starosta Jan Mikulanda a místostarosta Ing. Radek Novák.
Výsledek kontroly je dle protokolu takový, že při kontrole nebyla shledána žádná porušení zákona.
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti.
5. Rozpočtové opatření č. 3/2019
Bylo navrženo rozpočtové opatření č. 3/2019, se kterým byli zastupitelé seznámeni. V rozpočtovém
opatření č. 2/2019 proběhla drobná změna v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtu schválená
starostou. Znění této třetí úpravy bude v příloze zápisu a také zveřejněno na internetových stránkách
obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE navržené rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2019.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 6 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 1
Usnesení č. 6/5/19 bylo přijato.

6. Záměr směny pozemků pro nové zdroje pitné vody
Jedná se o směnu pozemků v majetku Agra Přestavlky a.s., na kterých byly nalezeny zdroje pitné vody,
za pozemky v majetku obce - komunikace a cesty v areálu živočišné výroby Agra a okolí. Na pozemky
byl vypracován znalecký posudek o ceně, který stanovil rozdíl v ceně směnovaných pozemků 97 460 Kč
v neprospěch Agra. Tento rozdíl bude uhrazen Obci Přestavlky u Čerčan ve lhůtě do konce roku 2019,
popřípadě bude vypořádán směnou jiných pozemků či jejich geometrickým plánem oddělenými částmi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE ZÁMĚR SMĚNY pozemků v majetku obce parc. č. 603/14 o výměře
36m2, parc. č. 969/13 o výměře 59 m2, parc. č. 969/14 o výměře 1480 m2, vše v k.ú. Přestavlky u Čerčan
za pozemky v majetku Agra Přestavlky a.s., na kterých byly nalezeny zdroje pitné vody, parc.č. č.
390/22 o výměře 169 m2, parc. č. 402/1 o výměře 1121 m2 a parc. č. 625/10 o výměře 1862 m2 vše
v k.ú. Přestavlky u Čerčan. Rozdíl v ceně pozemků dle znaleckého posudku č. 46-5/2019 od znalce Ing.
Michala Spousty, Ph.D. v částce 97 460 Kč bude uhrazen obci ve lhůtě do konce roku 2019, případně
vypořádán směnou či převodem jiných pozemků v majetku Agra. Zastupitelstvo vydává úkol
místostarostovi zveřejnit tento záměr.
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Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 6 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 1
Usnesení č. 6/6/19 bylo přijato.

7. Záměr pronájmu části pozemků parc.č. 944/1 a 440/2
Dne 11.3.2019 byla doručena žádost od
č.j. 72/19 o odkup popř. pronájem částí
pozemků par.č. 944/1 a parc.č. 440/2 o výměře cca 130 m2, vše v k.ú. Přestavlky u Čerčan a v majetku
obce. Jedná se o plochu vedle zahrady u RD č.p. 85 vymezenou dvěma rohovými hraničními body
pozemků parc.č. 440/10 a parc.č. 944/11.
Zastupitelé obce navrhli pronájem na 3 roky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE ZÁMĚR PRONÁJMU částí pozemků v majetku obce par.č. 944/1 a
440/2. Jedná se o plochu vymezenou dvěma rohovými hraničními body pozemků parc.č. 440/10 a
parc.č. 944/11 o celkové výměře cca 130 m2. Doba pronájmu se určuje do 31.12.2022 a minimální cena
za roční pronájem je 1500 Kč s povinností údržby pozemků budoucím nájemcem. Zastupitelstvo vydává
úkol místostarostovi zveřejnit tento záměr.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 6 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 1
Usnesení č. 6/7/19 bylo přijato.

8. Revize katastru nemovitostí – projednání nesrovnalostí
V katastrálním území Přestavlky u Čerčan nyní probíhá revize údajů katastru nemovitostí. Účelem
provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou
zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.
Katastrální úřad na základě šetření zjistil některé nesoulady u nemovitostí v majetku obce.
Na základě projednání na Katastrálním úřadu v Benešově, kterého se účastnil starosta
s místostarostou, starosta informoval o těchto nesouladech a změnách:
1) Několik pozemků bude sloučeno nebo změněno jejich využití – týká se především cest a
komunikací. Tento problém se bude týkat i některých pozemků pod komunikacemi, které
plánuje obec v současné době vypořádat s majiteli.
2) Problém je u rybníka v zatáčce, kde není přesně zaměřena vodní plocha a zasahuje do tří
katastrálních území Přestavlky u Čerčan, Vranov a Vranovská Lhota.
3) Další problém je fotbalové hřiště, které také není zaměřeno a kde do něj dle katastru zasahuje
komunikace a zahrada. Naopak pozemky v katastru vedené jako sportoviště zasahují velkou
měrou až do krajské silnice.
4) Dále byla nalezena v katastru nemovitostí nezapsaná stavba – budova za obecním úřadem
(bývalá kotelna). A nakonec není v katastru zapsána stavba nového vodojemu, jen vodojem
původní.
Odstranění většiny nalezených problémů či nesouladů v katastru nemovitostí vyžaduje, kromě jednání
na úřadech a administrativních kroků, v první řadě zaměření a vypracování geometrických plánů.
Vzhledem k tomu, že bylo na minulém zasedání zastupitelstvem schváleno vypořádání pozemků pod
komunikacemi na Borkách a pod místní komunikací č. 02c doporučil předsedající poptat zaměření a
vypracování geometrických plánů hromadně u více geodetů.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE poptání zaměření a vypracování geometrických plánů pro oddělení
pozemků uvedených v usneseních č. 5/5/19, 5/6/19 a 5/7/19, dále zaměření všech budov či zařízení, u
kterých byl zjištěn nesoulad v katastru nemovitostí. Vybráním nejlepší nabídky zastupitelstvo pověřuje
komisi ve složení: starosta Jan Mikulanda, místostarosta Ing. Radek Novák a Zdeněk Krejcárek.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 6 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 1
Usnesení č. 6/8/19 bylo přijato.

9. Schválení pronájmu pozemku parc.č. 35/6
Jedná se o pronájem pozemku v k.ú. Přestavlky parc.č. 35/6 o výměře 150m2 v majetku obce. Jedná se
o plochu vedle místní komunikace. Na obecní úřad byla doručena jediná nabídka dne 3.4.2019 od pana
, který nabízí za pronájem částku 1000 Kč za rok s tím,
že bude pronajatý pozemek udržovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE PRONÁJEM pozemku v majetku obce par.č. 35/6 o výměře 150m2
v k.ú. Přestavlky u Čerčan panu
. Doba pronájmu se
určuje od 1.5.2019 do 31.12.2022. Nájemce bude povinen pozemek udržovat, v opačném případě může
obec od smlouvy odstoupit. Zastupitelstvo pověřuje starostu Jana Mikulandu podpisem smlouvy.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 6 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 1
Usnesení č. 6/9/19 bylo přijato.

10. Nákup dýchací techniky pro jednotku SDH
Jednotka SDH obce Přestavlky cestou velitele žádala o nákup dalších dvou nových dýchacích přístrojů,
aby doplnila stav dýchacích přístrojů kompatibilních s HZS Středočeského kraje. V roce 2018 byly
zakoupeny 2 sady těchto přístrojů s tím, že další dvě budou pořízeny v letošním roce.
Průzkumem trhu místostarosta poptal 4 nabídky na 2ks dýchacích přístrojů Dräger PSS 4000:
1) PROBO-NB s.r.o. za celkovou cenu s DPH 90.414 Kč
2) HASPOT.cz za celkovou cenu s DPH 99.850 Kč
3) Dräger Safety s.r.o.za celkovou cenu s DPH 70.729,30 Kč
4) Hasičská výzbrojna.cz za celkovou cenu s DPH 74.601 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE pořízení 2 kompletů dýchacích přístrojů PSS 4000 za cenu 70.729,30 Kč
včetně DPH dle nabídky firmy Dräger Safety s.r.o. a pověřuje místostarostu Ing. Radka Nováka
objednáním u dodavatele.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 6 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 1
Usnesení č. 6/10/19 bylo přijato.
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11. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. (par.č. 26/5)
Jedná se o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku obce parc.č. 969/14 (komunikace od staré
pošty ke kravínům) pro zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. – nové kabelové vedení
k pozemku parc.č. 26/5. Starosta upozornil, že při výkopových pracích bude nutné zajištění obslužnosti
areálu Agra. Musí se tedy věc projednat i s nimi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 969/14 v k.ú.Přestavlky u
Čerčan pro zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. - nové kabelové vedení NN k pozemku
parc.č. 26/5 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Úhradu finanční náhrady za zřízení věcného
břemene provede ČEZ Distribuce, a. s. v celkové výši 1000,-Kč.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 6 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 1
Usnesení č. 6/11/19 bylo přijato.

12. Plánovací smlouva o napojení inženýrských sítí v lokalitě Borka (parc.č. 467)
Jedná se o plánovací smlouvu mezi Obcí Přestavlky u Čerčan a
kde předmětem
smlouvy je provedení napojení příjezdové komunikace na pozemek parc.č. 467 a přípojek inženýrských
sítí na stávající vedení. Návrh smlouvy byl předložen na obecní úřad dne 5.4.2019.
Veškeré finanční náklady na vybudování, přeložky, napojení a zpracování dokumentace veřejné
infrastruktury, která je popsána v této smlouvě hradí investor celé stavby, finanční podíl Obce
Přestavlky u Čerčan je nulový. Tato smlouva se uzavírá pro potřebu územního řízení uvedených staveb,
které budou provedeny dle technických parametrů odpovídajících příslušným normám a předpisům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE předložený návrh plánovací smlouvy o napojení inženýrských sítí a
příjezdové komunikace na pozemek parc.č. 467 v lokalitě Borka (k.ú. Přestavlky u Čerčan) uzavíranou
s
a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 6 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 1
Usnesení č. 6/12/19 bylo přijato.
13. Pokácení nebezpečného stromu na pozemku v majetku obce
Dle požadavku místních občanů obec nechala zpracovat odborný znalecký posudek na stav vzrostlé lípy
u pošty. Posudek č. 72-3 254/19 byl zpracován Ing. Jaroslavem Kolaříkem, PhD., znalcem v oboru
ochrany přírody se specializací hodnocení stavu a návrh technologie ošetření stromů. Ačkoliv jsme si
všichni přáli strom zachránit, tak výsledek posouzení stromu znalcem je takový, že je navrženo jeho
odstranění z důvodu nevyhovující provozní bezpečnosti.
Jedná se o nebezpečný strom napadený dřevními houbami a škůdci, u kterého hrozí pád a případné
škody na zdraví či majetku. Další pokusy o záchranu stromu by kácení jen oddálily, bylo by to plýtvání
penězi a nikdo si nevezme to riziko pádu na svědomí. Proto se zastupitelé shodli, že když je to nutné,
musí se strom co nejdříve pokácet, dokud se nezazelená.
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Obecní úřad Přestavlky o výsledku posudku a záměru strom pokácet informoval odbor životního
prostředí MěÚ Benešov, který to vzal na vědomí. Na základě posudku starosta nechal zpracovat několik
nabídek na odborné pokácení stromu a likvidaci větví. Byly doručeny nabídky od těchto firem:
1) Timber Pro s.r.o. – nabídnutá cena 44 407 Kč (kácení za pomocí plošiny, štěpkování větví)
2) Lesnické práce Lukáš Kaprálek – nabídnutá cena 38 000 Kč bez DPH (kácení za pomocí plošiny,
likvidace větví)
3) Pavouci s.r.o. – 11 858 Kč (postupné kácení stromolezeckou technikou, v nabídce není uvedena
likvidace popř. štěpkování větví, telefonicky bylo potvrzeno, že včetně štěpkování nepřekročí cena 15
tisíc Kč vč. DPH)
4) František Zoul – 63 700 Kč (kácení, štěpkování větví)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE pokácení nebezpečného stromu – lípy na pozemku parc.č. 976/3 v k.ú.
Přestavlky u Čerčan firmou Pavouci s.r.o. za nabídnutou cenu 11 858 Kč, ke které může být účtováno
stěpkování větví do maximální celkové ceny 15 tis. Kč a pověřuje starostu Jana Mikulandu objednáním
kácení.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 6 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 1
Usnesení č. 6/13/19 bylo přijato.

14. Terénní úpravy pozemků pro sběrné místo komunálních odpadů
Jde o menší terénní úpravy na pozemcích, kde bude sběrné místo komunálního odpadu a položení
několika panelů, aby kontejnery na bioodpad nezapadaly do bahna a celý prostor se mohl dále upravit
a udržovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE provedení terénních úprav pozemků parc.č. 21/6 a parc.č. 1077 v k.ú.
Přestavlky u Čerčan, přípravu pro sběrné místo komunálních odpadů a pověřuje starostu poptáním a
zadáním těchto prací do maximální ceny 50 tis. Kč bez DPH.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 6 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 1
Usnesení č. 6/14/19 bylo přijato.

15. Příspěvek na provoz babyboxu v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov
Na obecní úřad dorazila žádost o příspěvek na provoz babyboxu nové generace v nemocnici Rudolfa a
Stefanie v Benešově, který bude slavnostně otevřen ve čtvrtek 2 května 2019. Jednotliví dárci budou
uvedeni na darovací listině přímo na babyboxu. Starosta navrhl přispět. Zastupitelé se domluvili na
částce 2000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE příspěvek spolku Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s na provoz
nového babyboxu v Nemocnici rudolfa a stefanie benešov částkou 2000 kč a pověřuje starostu
podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce.
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Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 6 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 1
Usnesení č. 6/15/19 bylo přijato.
19:48 hod. - do zasedací místnosti dorazila Marie Klauzová.

16. Diskuse, jiné
Přítomnými občany byl vznesen dotaz, zda se bude na Vepří něco stavět. Starosta s místostarostou
odpověděli, že majitel má sice stavební povolení na zasíťování poloviny zastavitelné plochy, ale už
několik let se nic neděje.
Starosta připomněl, že v sobotu je plánována veřejná brigáda – úklid obce a okolí. K brigádě proběhla
diskuse.

17. Závěr
Tím byl program jednání vyčerpán. Předsedající ukončil zasedání v 20:00 hod.
Přílohy zápisu:
1) Příloha č. 6/1/19 – Prezenční listina ze dne 17.4.2019 (počet stran: 1)
2) Příloha č. 6/5/19 – Rozpočtové opatření č. 3/2019 (počet stran: 3)
Zápis byl vyhotoven dne: 23. března 2019
Zapsal: Ing. Radek Novák
Ověřovatelé zápisu: Ing. Antonín Bernard a Ing. Kamila Pantoflíčková
Podpisy:

Starosta obce: Jan Mikulanda
Podpis:

razítko:
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