OBEC PŘESTAVLKY U ČERČAN

Zápis č. 32
ze zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan
konaného dne 16.11.2021
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. Antonín BERNARD, Helena BOHATOVÁ, Ing. Kamila PANTOFLÍČKOVÁ
Nepřítomní zastupitelé:

Navrhovaný program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
4. Žádost o podporu aktivit v roce 2022 - Posázaví o.p.s.
5. Žádost o příspěvek na akci Čistá řeka Sázava 2022
6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
8. Prodej části pozemku v majetku obce parc.č. 973/1
9. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2022
10. Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023-2024
11. Projednání návrhu rozpočtu MŠ Přestavlky na rok 2022
12. Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na roky 2023-2024
13. Přijetí daru na provoz a úpravu budovy MŠ
14. Rozpočtové opatření č. 5/2021
15. Ustanovení inventurní a likvidační komise
16. Návrh rozpočtu na rok 2022 a rozpočtový výhled 2023-2025 DSO BENE-BUS
17. Diskuse, jiné
18. Závěr
1. Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan bylo zahájeno v 18:02 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!
Z celkového počtu 7 zastupitelů bylo přítomno všech 7 zastupitelů. Zastupitelstvo bylo
usnášeníschopné po celou dobu zasedání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce URČUJE zapisovatele zasedání zastupitelstva dne 16.11.2021 Ing. Radka Nováka a
VOLÍ ověřovatele Ing. Antonína Bernarda a Ing. Kamilu Pantoflíčkovou.
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. 32/1/21 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 16.11.2021.
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. 32/2/21 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. 31 ze dne 29.9.2021 projednalo a přijalo tato usnesení:
31/1 až 31/3 - Zastupitelstvo obce URČILO zapisovatele, ZVOLILO ověřovatele a SCHVÁLILO program
zasedání. Zastupitelstvo VZALO NA VĚDOMÍ zápis ze zasedání č. 30.
31/4 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO prodej části pozemku v majetku obce parc.č. 88/1 v k.ú.
Přestavlky u Čerčan panu
po oddělení se jedná o pozemek parc.č. 88/4 o výměře 63
m2, za nabídnutou kupní cenu 27 700 Kč. Smlouva je připravena k podpisu.
31/5 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO prodej části pozemku v majetku obce parc.č. 973 v k.ú.
Přestavlky u Čerčan panu
, po oddělení se jedná o pozemek parc.č. 973/2 o výměře 50
m2, za nabídnutou kupní cenu 22 000 Kč. Smlouva je připravena k podpisu.
31/6 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO záměr odprodeje částí pozemku v majetku obce parc.č. 973 v k.ú.
Přestavlky u Čerčan. Dle návrhu se po oddělení jedná o pozemek o výměře 138 m2 za stanovenou
minimální cenu 60 581 Kč (438,99 Kč za m2). Záměr byl zveřejněn na úřední desce a internetových
stránkách obce.
31/7 - Zastupitelstvo obce ZAMÍTLO žádost o poskytnutí daru od spolku Naše Odpadky, z.s. ze dne
31.8.2021. Žadatel byl vyrozuměn o zamítnutí žádosti.
31/8 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 6. 4. 2021 s firmou Dabaki
s.r.o. Dodatek byl podepsán.
31/9 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2021. Rozpočtové opatření je
zveřejněno na internetových stránkách obce.
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31/10 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 452/35 v k.ú.
Přestavlky u Čerčan pro zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. - nové kabelové vedení NN.
Smlouva byla podepsána.
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. 31 ze zasedání dne
29.9.2021.
4. Žádost o podporu aktivit v roce 2022 - Posázaví o.p.s.
Na základě došlé žádosti zaevidované pod č.j. 380/21 a vynikající spolupráce starosta navrhl poskytnutí
neinvestiční dotace Posázaví o.p.s. na podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví a zajištění
poskytování obecně prospěšných služeb i na území naší obce v roce 2022 v požadované výši 39.900 Kč
(100 Kč na obyvatele ve správním území obce, stav k 1.1.2021).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE poskytnutí neinvestiční dotace Posázaví o.p.s. v celkové výši 39.900 Kč
na zajištění poskytování obecně prospěšných služeb v roce 2022 a POVĚŘUJE starostu obce Jana
Mikulandu 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. 32/4/21 bylo přijato.
5. Žádost o příspěvek na akci Čistá řeka Sázava 2022
Na obecní úřad pod č.j. 410/21 došla žádost Posázaví o.p.s. o příspěvek na akci „Čistá řeka Sázava
2022“. Jedná se o tradiční akci, kdy se budou uklízet břehy a okolí řeky Sázavy a jejích přítoků. Na
území obce Přestavlky se jedná o 1,34 km řeky, což přepočteno na náklady úklidu znamená 2008 Kč.
Starosta navrhl poskytnout příspěvek na rok 2022 stejný jako v přechozím roce, tedy ve výši 5.000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE poskytnutí účelové neinvestiční dotace Posázaví o.p.s. na akci „Čistá
řeka Sázava 2022“ ve výši 5.000 Kč a POVĚŘUJE starostu obce Jana Mikulandu 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. 32/5/21 bylo přijato.
6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
Obecní systém odpadového hospodářství a umístění sběrných nádob je kompletně popsán obecně
závaznou vyhláškou, kterou dle vzorů a konzultací poskytnutých odborem veřejné správy, dozoru a
kontroly Ministerstva vnitra a také Ministerstva životního prostředí připravil místostarosta Ing. Radek
Novák, který vyzdvihl to nejdůležitější.
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Obec je povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících
fyzických osob. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dle zákona o odpadech dopouští přestupku
tím, že využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez smlouvy s touto
obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu s tímto zákonem.
Místostarosta představil ceník za využívání obecního systému odpadového hospodářství (včetně
kontejnerů na tříděný odpad) od právnických osob a podnikajících fyzických osob (živnostníci), který
bude zveřejněn na internetových stránkách obce. Při zapojení do obecního systému odpadového
hospodářství (svoz popelnic, využívání kontejnerů na papír, plast, sklo,… ) jsou podnikatelé a
živnostníci povinni se řídit se tímto ceníkem.
Obec je povinna určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu (známo jako tříděný
odpad), a to papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. ledna 2025
rovněž textilu a také nebezpečného odpadu. Dle nového zákona je obec povinna zajistit, aby odděleně
soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a
následujících letech alespoň 60 %. Tento podíl se bude v následujících letech dále zvyšovat.
Do směsných kontejnerů nepatří stavební ani demoliční odpad, nebezpečné odpady a bioodpad. Tyto
kontejnery jsou primárně určeny pro odkládání komunálního odpadu, vznikajícího v částech obce a
osadách, kde není zaveden svoz popelnic a komunálního odpadu z rekreačních objektů a staveb
určených k bydlení bez trvale žijících osob. Z důvodu následné separace na třídící lince je možné do
plastů dávat nápojové kartony. Ukládání odpadu mimo nádoby je zakázáno!
Pomocí dobrovolníků z místní části Borka a také Čistec se v roce 2020 podařilo vytvořit nová, zpevněná
sběrná místa a vyřešil se tím dlouhodobý problém s nepořádkem kolem kontejnerů a také se omezilo
ukládání odpadu z okolních obcí od osob projíždějících po hlavní silnici. Sběrná místa jsou osazena
informační cedulí a kamerovým systémem.
Sběr a svoz objemného a nebezpečného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jeho
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce a internetových
stránkách obce.
Sběr a svoz čistě kovového odpadu, který nelze uložit do sběrné nádoby pro drobný kovový odpad, pro
obec zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů Přestavlky a mimo minimálně jednou ročně plánovaný sběr,
ho lze po předchozí domluvě se zástupci hasičů (panem Jaroslavem Znamenáčkem) odevzdávat po celý
rok.
Likvidaci stavebního a demoličního odpadu si osoba, provádějící činnost, při které tento odpad vznikl,
zajišťuje sama na své náklady, v souladu se zákonem. Odkládání stavebního či demoličního odpadu do
sběrných nádob určených pro jednotlivé složky komunálního odpadu je zakázáno.
Prosíme o správné nakládání s odpady a udržování pořádku kolem kontejnerů, aby obci nevznikaly
další náklady, které by se nakonec opět promítly do ročního poplatku za odpady. Pneumatiky
primárně odevzdávejte v pneuservisu, elektrospotřebiče v obchodě, kde pořídíte nové. Použité
mobilní telefony a drobná elektrozařízení, stejně jako baterie a akumulátory s ukončenou životností
můžete odevzdat do boxů v budově OÚ.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce VYDÁVÁ obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství. Zastupitelstvo UKLÁDÁ místostarostovi Ing. Radku Novákovi zařadit tuto
vyhlášku do evidence právních předpisů obce, odeslat k posouzení na MV ČR a společně s ceníkem pro
podnikatele zveřejnit na úřední desce a 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. 32/6/21 bylo přijato.
7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
Vyhláška o místním poplatku musí být ze strany obce upravena tak, aby s účinností od 1. ledna 2022
odpovídala novému znění zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhlášku opět připravil místostarosta Ing. Radek Novák, který následně popsal to nejdůležitější.
Sazba poplatku se vypočítala dle výše skutečných nákladů za sběr a svoz komunálního odpadu, do
které byl započítán i svoz bioodpadu do kompostárny (v roce 2021 to bylo cca 1700 Kč za jeden
kontejner). Hradí se i likvidace nebezpečných odpadů a svoz objemného odpadu (pro představu 10 000
Kč za jeden kontejner).
V příštím roce se výrazně zvyšuje i cena za svoz popelnic a kontejnerů. Za nádobu o objemu 120 l
s týdenním svozem v roce 2022 obec zaplatí již 2720 Kč (v předchozím roce 2128 Kč) a se
čtrnáctidenním svozem 1750 Kč, za nádobu 240 l obec zaplatí 4030 Kč. Za kontejner 1100 l se směsným
odpadem zaplatíme 10 470 Kč za rok a u tříděného odpadu 252 Kč za jeden vývoz.
I přes navýšení poplatku na 1000 Kč za přihlášeného občana nebo objekt k rekreaci, to vychází, že
obec bude svoz odpadu dotovat z rozpočtu.
Přidělování známek na popelnice dle přihlášených osob v objektu bude od roku 2022 takto:
1 osoba – 1x120 l čtrnáctidenní svoz,
2-4 osoby – 1x120 l týdenní svoz,
5 a více osob – 1x240 l týdenní svoz (již nebudou vydávány 2 a více známek na jeden objekt)
Starosta obce prověří možnost získání sběrných nádob u TS Benešov.
Vzhledem k výsledkům třídění za rok 2021 (poměr hmotnosti tříděného a směsného odpadu), od října
již nemáme jako obec možnost čerpat slevu na poplatku za uložení odpadu! V roce 2021 bylo
maximální množství odpadu pro možnost čerpání slevy 200 kg na obyvatele, každým následujícím
rokem se bude snižovat. Jsme mírně za hranicí - 200,18 Kg, teď záleží na nás všech, jestli se bude
poplatek za odpady dále zvyšovat.
Místostarosta nakonec shrnul, že je zapotřebí více třídit odpady, neukládat stavební a další odpady,
které tam nepatří, do směsných kontejnerů! Dále zvážit, zda bioodpady nelze likvidovat jinak než
vložením do kontejneru, za který obec platí. Např. větve lze spálit, tráva a listí lze uložit na pole před
orbou nebo ke hnojišti Agra. Do nebezpečného odpadu odkládat jen to, co je nezbytné. Staré
spotřebiče lze odevzdat v obchodě, kde zakoupíte nové a pneumatiky v pneuservisu. Toto všechno
ovlivňuje výslednou výši poplatku za odpady.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce VYDÁVÁ obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství. Zastupitelstvo UKLÁDÁ místostarostovi Ing. Radku Novákovi zařadit
tuto vyhlášku do evidence právních předpisů obce, odeslat k posouzení na MV ČR a zveřejnit na úřední
desce a 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. 32/7/21 bylo přijato.
8. Prodej části pozemku v majetku obce parc.č. 973/1
Záměr prodeje byl zveřejněn od 29.9.2021 do 15.10.2021. Minimální cena ve výši 438,99 Kč za m2 byla
stanovena dle obvyklých cen podobných pozemků se stejným účelovým využitím, vycházející ze
znaleckého posudku Ing. Michala Spousty, Ph.D. č. 90-21/2020.
Dle zpracovaného geometrického plánu č. 666–264/2021 od firmy GEDEX se jedná o pozemek v k.ú.
Přestavlky u Čerčan parc.č. 973/1 o výměře 138 m2(po oddělení od pozemku parc.č. 973). Byla
doručena jedna nabídka, a to od
v částce 60 582 Kč (439 Kč
za m2).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE prodej části pozemku v majetku obce parc.č. 973 v k.ú. Přestavlky u
Čerčan
, trvale bytem
Dle
geometrického plánu č. 666–264/2021 od firmy GEDEX se po oddělení jedná o pozemek parc.č. 973/1 o
výměře 138 m2 za nabídnutou kupní cenu 60 582 Kč. Zastupitelstvo UKLÁDÁ místostarostovi Ing.
Radku Novákovi vyhotovit kupní smlouvu a POVĚŘUJE starostu obce Jana Mikulandu podpisem této
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. 32/8/21 bylo přijato.
9. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2022
Byl zpracován návrh rozpočtu obce Přestavlky u Čerčan na rok 2022. Závazným ukazatelem
navrhovaného rozpočtu jsou paragrafy. Návrh rozpočtu pro rok 2022 bude řádně vyvěšen na úřední
desce a internetových stránkách obce, poté bude schvalován. Celkové příjmy jsou 6.671.800 Kč,
rozpočet je navržen jako vyrovnaný.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce PROJEDNALO návrh rozpočtu obce Přestavlky u Čerčan na rok 2022. Závazným
ukazatelem navrhovaného rozpočtu jsou paragrafy. Zastupitelstvo UKLÁDÁ místostarostovi Ing. Radku
Novákovi zveřejnit návrh rozpočtu obce na úřední desce a 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. 32/9/21 bylo přijato.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan č. 32 ze dne 16.11.2021

Strana 6 (celkem 10)

10.Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023-2024
Zpracován je také návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Přestavlky u Čerčan na roky 20232024. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude řádně vyvěšen na úřední desce a internetových
stránkách obce, poté bude schvalován.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo PROJEDNALO návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Přestavlky u Čerčan na roky
2023-2024. Zastupitelstvo UKLÁDÁ místostarostovi Ing. Radku Novákovi zveřejnit návrh rozpočtu obce
na úřední desce a 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. 32/10/21 bylo přijato.
11.Projednání návrhu rozpočtu MŠ Přestavlky na rok 2022
Byl zpracován návrh rozpočtu MŠ Přestavlky u Čerčan, příspěvkové organizace zřízené obcí Přestavlky
na rok 2022. Závazným ukazatelem navrhovaného rozpočtu jsou paragrafy. Návrh rozpočtu pro rok
2022 bude řádně vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách obce, poté bude schvalován.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce PROJEDNALO návrh rozpočtu MŠ Přestavlky u Čerčan, příspěvkové organizace
zřízené obcí Přestavlky na rok 2022. Zastupitelstvo UKLÁDÁ místostarostovi Ing. Radku Novákovi
zveřejnit návrh rozpočtu MŠ na úřední desce a 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. 32/11/21 bylo přijato.
12.Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na roky 2023-2024
Zpracován je také návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Přestavlky u Čerčan na roky 2023-2024.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo PROJEDNALO návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Přestavlky u Čerčan na roky
2023-2024. Zastupitelstvo UKLÁDÁ místostarostovi Ing. Radku Novákovi zveřejnit návrh rozpočtu obce
na úřední desce a 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. 32/12/21 bylo přijato.
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13.Přijetí daru na provoz a úpravu budovy MŠ
Jedná se o finanční dar ve výši 100 000 Kč na provoz a úpravu budovy MŠ Přestavlky u Čerčan od
společnosti IPSECURITY, s.r.o. Jménem zastupitelů obce za poskytnutý dar děkuji uvedené společnosti
a zprostředkovateli panu Janu Tučkovi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE přijetí finančního daru na provoz a úpravu budovy MŠ Přestavlky u
Čerčan od společnosti IPSECURITY, s.r.o.., IČ: 27075613 ve výši 100 000 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: 7 (všichni přít.), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 0
Usnesení č. 32/13/21 bylo přijato.
14.Rozpočtové opatření č. 5/2021
Jedná se o páté opatření pro rok 2021. Změny jsou v příjmech (+ 437 tis. Kč) i ve výdajích (- 154 tis. Kč).
Plánovaný schodek rozpočtu bude uhrazen z úspor minulých let.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE navržené rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2021 a UKLÁDÁ
místostarostovi Ing. Radku Novákovi jeho zveřejnění 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. 32/14/21 bylo přijato.
15.Ustanovení inventurní a likvidační komise
Do inventurní komise k provedení inventarizace majetku obce byli navrženi: Zdeněk Krejcárek jako
předseda komise, Helena Bohatová a Marie Klauzová jako členové. Do likvidační komise byli navrženi:
Ing. Kamila Pantoflíčková jako předsedkyně komise, Ing. Antonín Bernard a Ing. Radek Novák jako
členové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce USTANOVUJE inventurní komisi ve složení: Zdeněk Krejcárek jako předseda komise,
Helena Bohatová a Marie Klauzová jako členové, a UKLÁDÁ této komisi provedení inventarizace
majetku obce do konce roku 2020. Zastupitelstvo obce zároveň USTANOVUJE likvidační komisi ve
složení: Ing. Kamila Pantoflíčková jako předsedkyně komise, Ing. Antonín Bernard a Ing. Radek Novák
jako členové.
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. 32/15/21 bylo přijato.
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16.Návrh rozpočtu na rok 2022 a rozpočtový výhled 2023-2025 DSO BENE-BUS
Návrh rozpočtu DSO BENE-BUS na rok 2022 společně s rozpočtovým výhledem na roky 2023-2025 je
zveřejněn na internetových stránkách obce. S ohledem na výši inflace, růst ceny práce, růst cen
pohonných hmot a dostatečnou operativní finanční rezervu pro výlukové kilometry se navrhuje pro rok
2022 příspěvek ve výši 254 Kč na obyvatele na rok dopravní obslužnosti a 1 Kč na obyvatele na rok na
provoz. Příspěvek za obec Přestavlky na rok 2022 činí cca 102 tis. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce PROJEDNALO návrh rozpočtu na rok 2022 a rozpočtového výhledu na roky 20232025 DSO BENE-BUS a UKLÁDÁ místostarostovi Ing. Radku Novákovi jeho zveřejnění 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. 32/16/21 bylo přijato.
17.Diskuse, jiné
Starosta obce Jan Mikulanda informoval, že v sobotu 27.11. proběhne slavnostní rozsvícení vánočního
stromečku s vystoupením dětí z MŠ Přestavlky. Starosta dále informoval o tom, že z důvodu zhoršující
se epidemické situaci se ani letos neuskuteční Mikulášská párty.
Pan Ing. Zoubek se zeptal na aktuální stav projektu kanalizace. Starosta odpověděl, že projekt pro
územní rozhodnutí se blíží k dokončení, chybí podpisy několika vlastníků pozemků.
Pan Zoubek informoval o údajné zhoršené kvalitě vody v obecním vodovodu (prý páchla, pak byla zase
přechlorovaná). Starosta odpověděl, že dle rozboru, který byl shodou okolností proveden nedávno,
byla voda v pořádku, a že on sám zhoršenou kvalitu vody nezaznamenal.
Členka zastupitelstva Ing. Kamila Pantoflíčková upozornila na to, že se stále elektronicky neeviduje
došlá a odchozí pošta – zjednodušená spisová služba v excelu, jak bylo domluveno před rokem, což by
ulehčilo práci při následném zpracování, hledání a skartačním řízení. Po krátké diskusi bylo domluveno,
že se zavede od roku 2022.

18.Závěr
Tím byl program jednání vyčerpán. Předsedající ukončil zasedání v 18:55 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina ze dne 16.11.2021 (počet stran: 1)
2) Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 16.11.2021 (počet stran: 1)
3) Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
(počet stran: 4)
4) Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství (počet stran: 5)
5) Rozpočtové opatření č. 5/2021 (počet stran: 1)
Zápis byl vyhotoven dne: 18. listopadu 2021
Zapisovatel: Ing. Radek Novák
Ověřovatelé zápisu: Ing. Antonín Bernard a Ing. Kamila Pantoflíčková
Podpisy:

Starosta obce: Jan Mikulanda
Podpis:

razítko:
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