OBEC PŘESTAVLKY U ČERČAN

Zápis č. 28
ze zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan
konaného dne 23.6.2021
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. Antonín BERNARD, Helena BOHATOVÁ,
Nepřítomní zastupitelé:

Ing. Kamila PANTOFLÍČKOVÁ
Navrhovaný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Schválení účetní závěrky obce za rok 2020
Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2020
Schválení účetní závěrky MŠ Přestavlky u Čerčan za rok 2020
Zřízení věcného břemene pro vodovod a kanalizaci – KSÚS Středočeského kraje
Přijetí daru – nový zahradní traktor
Přijetí daru – nové LED veřejné osvětlení
Prodej nepotřebného majetku – zahradní traktor, zavlažovací vozík
Zadání vypracování projektové dokumentace – chodníky
Vypracování projektové dokumentace – multifunkční dům Přestavlky č.p.83
Revokace usnesení č. 22/7/20 - „Žádost o dotaci na multifukční dům“
Žádost o dotaci NSA – „Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina“
Posouzení možnosti rozšíření MŠ Přestavlky
Integrace veřejné dopravy v oblasti Posázaví do Pražské integrované dopravy
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Podpora projektu a publikace „Nedotýkej se mě“
Stížnost na ředitelku MŠ Přestavlky
Diskuse, jiné
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.
Starosta upozornil přítomné, že každý účastník tohoto zasedání je povinen dodržovat platná
mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky! Všichni členové zastupitelstva i

ostatní přítomní musí dodržovat mezi sebou odstup nejméně 2 metry a po celou dobu jednání používat
respirátor.
Z celkového počtu 7 zastupitelů bylo přítomno 6 zastupitelů, Ing. Kamila PANTOFLÍČKOVÁ byla pro
nemoc omluvena. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné po celou dobu zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce URČUJE zapisovatele zasedání zastupitelstva dne 23.6.2021 Ing. Radka Nováka a
VOLÍ ověřovatele Marii Klauzovou a Helenu Bohatovou.
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 (Pantoflíčková)
Usnesení č. 28/1/21 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 23.6.2021.
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 (Pantoflíčková)
Usnesení č. 28/2/21 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. 27 ze dne 28.4.2021 projednalo a přijalo tato usnesení:
27/1 až 27/3 - Zastupitelstvo obce URČILO zapisovatele, ZVOLILO ověřovatele a SCHVÁLILO program
zasedání. Zastupitelstvo VZALO NA VĚDOMÍ zápis ze zasedání č. 26.
27/4 - Zastupitelstvo obce na základě výběrového řízení SCHVÁLILO smlouvu o dílo na akci „Přestavlky
– vrt (parc. č. 625/10)“ s firmou Milan Moravec, s nabídkovou cenou 1 180 000 Kč bez DPH. Smlouva
byla podepsána, probíhá realizace díla.
27/5 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO vypracování územní zastavovací studie na lokality Z08 a Z09
zpracovatelem Karol Parolek s + f – inženýring a ekonomický servis staveb za nabídkovou cenu
108 997 Kč vč. DPH. Vypracování studie bylo zadáno a probíhá.
27/6 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO konání kulturní akce – letní kino dle nabídky TSProduction.cz.
Kulturní akce byla objednána na den 25.6.2021. Uskutečnění záleží na počasí.
27/7 - Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ návrh integrace veřejné dopravy v oblasti Posázaví do
Pražské integrované dopravy s platností od 1.8.2021, projednalo doručené připomínky občanů i
zastupitelů obce. Vypořádání připomínek IDSK společně vznesených obcemi Přestavlky a Vranov bude
řešeno v samostatném bodě dnešního jednání.
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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.27 ze zasedání dne
28.4.2021.

4. Schválení účetní závěrky obce za rok 2020

Veškeré podklady k účetní závěrce za rok 2020 byly řádně vyvěšeny a zveřejněny společně s návrhem
závěrečného účtu na internetových stránkách obce od 3.5.2021. Nebyly vzneseny žádné námitky či
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE účetní závěrku obce Přestavlky u Čerčan za rok 2020, neboť na základě
předložených dokladů zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu posuzovaných
skutečností podle § 4 věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace.
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 (Pantoflíčková)
Usnesení č. 28/4/21 bylo přijato.

5. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2020

Návrh závěrečného účtu obce Přestavlky za rok 2020 byl řádně vyvěšen na úřední desce a spolu se
všemi přílohami zveřejněn na internetových stránkách obce od 3.5.2021. Všichni zastupitelé s ním byli
seznámeni. Nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky. Schválený závěrečný účet bude v příloze
zápisu a zveřejněn na internetových stránkách obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přestavlky u
Čerčan za rok 2020, PROJEDNALO a SCHVALUJE Závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad.
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 (Pantoflíčková)
Usnesení č. 28/5/21 bylo přijato.

6. Schválení účetní závěrky MŠ Přestavlky u Čerčan za rok 2020

Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Přestavlky za rok 2020 připravila paní účetní. K
účetní závěrce MŠ rovněž nebyly ze strany zastupitelů vzneseny žádné námitky či připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce na základě předložených dokladů SCHVALUJE účetní závěrku příspěvkové
organizace Mateřská škola Přestavlky u Čerčan za rok 2020. Zastupitelstvo dále SCHVALUJE převedení
přebytku hospodaření ve výši 13 814,44 Kč do fondu odměn.
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Místostarosta Ing. Radek Novák navrhl doplnit usnesení o text „Z tohoto přebytku zastupitelstvo obce
STANOVUJE odměnu 8 000 Kč ředitelce MŠ Přestavlky paní Markétě Papežové za velmi aktivní přístup
k výkonu funkce, organizaci předškolního vzdělávání dle vzdělávacího programu, včetně organizace
distanční výuky v době pandemie a nakonec zapojení MŠ do různých vzdělávacích projektů jako např.
Celé Česko čte dětem, Recyklohraní, Zdravá pětka, apod. Odměna bude vyplacena s výplatou za měsíc
červen 2021, zbytek uvedené částky zůstane plně v kompetenci ředitelky MŠ.“ s odůvodněním:
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vychází ze zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a
MŠMT v platných zněních a každá MŠ ho musí stanovit dle rámcového programu pro předškolní
vzdělávání MŠMT a hlavně ho musí dodržovat! To mimo jiné kontroluje inspekce ministerstva školství.
MŠ Přestavlky dle jeho názoru v tomto směru funguje lépe než kdy předtím, děti se něco opravdu
naučí, což potvrdil z vlastních zkušeností od svého syna, který je nadšený, když se s Markétou (paní
ředitelkou) učí nové věci. Paní ředitelka se dětem věnuje dostatečně i vzhledem k tomu, že se jedná o
smíšenou třídu s dětmi od 2 do 6 let. Vytváří dostatek prostoru na výuku, volné hraní, soutěže i na
procházky a výlety, pokud je to tedy možné. Místostarosta dále popsal, jak pro děti vypadá časový
harmonogram dne v MŠ, kolik mají času na výuku, volné hry a ostatní činnosti.
Místostarosta dále uvedl, že pochvalu vždy sdělí osobně a nemusí psát anonymní sdělení, jak si o něm
možná myslí někteří přítomní v zasedací místnosti a co je smutné, šíří tyto lži mezi ostatní rodiče a
obyvatele. Úředně totiž anonym nemá žádnou váhu, což několikrát řekl i starostovi obce.
Návrh usnesení 28/6-1 po doplnění dle návrhu Ing. Radka Nováka:
Zastupitelstvo obce na základě předložených dokladů SCHVALUJE účetní závěrku příspěvkové
organizace Mateřská škola Přestavlky u Čerčan za rok 2020. Zastupitelstvo dále SCHVALUJE převedení
přebytku hospodaření ve výši 13 814,44 Kč do fondu odměn. Z tohoto přebytku zastupitelstvo obce
STANOVUJE odměnu 8 000 Kč ředitelce MŠ Přestavlky paní Markétě Papežové za velmi aktivní přístup
k výkonu funkce, organizaci předškolního vzdělávání dle vzdělávacího programu, včetně organizace
distanční výuky v době pandemie a nakonec zapojení MŠ do různých vzdělávacích projektů jako např.
Celé Česko čte dětem, Recyklohraní, Zdravá pětka, apod. Odměna bude vyplacena s výplatou za měsíc
červen 2021, zbytek uvedené částky zůstane plně v kompetenci ředitelky MŠ.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 1 (Novák), proti: 4 (Mikulanda, Krejcárek, Bohatová, Klauzová),
zdržel se: 1 (Bernard) , nepřítomen: 1 (Pantoflíčková)
Usnesení nebylo přijato.
Návrh usnesení 28/6-2:
Zastupitelstvo obce na základě předložených dokladů SCHVALUJE účetní závěrku příspěvkové
organizace Mateřská škola Přestavlky u Čerčan za rok 2020. Zastupitelstvo dále SCHVALUJE převedení
přebytku hospodaření ve výši 13 814,44 Kč do fondu odměn.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 1 (Novák), proti: 4 (Mikulanda, Krejcárek, Bohatová, Klauzová),
zdržel se: 1 (Bernard) , nepřítomen: 1 (Pantoflíčková)
Usnesení nebylo přijato.
Návrh usnesení 28/6-3 dle návrhu starosty Jana Mikulandy:
Zastupitelstvo obce na základě předložených dokladů SCHVALUJE účetní závěrku příspěvkové
organizace Mateřská škola Přestavlky u Čerčan za rok 2020. Zastupitelstvo dále SCHVALUJE převedení
přebytku hospodaření ve výši 13 814,44 Kč do rezervního fondu MŠ.
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Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 5 (Mikulanda, Krejcárek, Bohatová, Klauzová, Bernard), Proti: 0
zdržel se: 1 (Novák) , nepřítomen: 1 (Pantoflíčková)
Usnesení č. 28/6-3/2021 bylo přijato.

7. Zřízení věcného břemene pro vodovod a kanalizaci – KSÚS Středočeského kraje

Jedná se o zřízení věcného břemene na návrh obce Přestavlky u Čerčan na pozemcích v majetku
Středočeského kraje ve správě KSÚS Středočeského kraje parc.č. 966/1 a 982, v k.ú. Přestavlky u
Čerčan pro zařízení vodovodu a kanalizace. Předpokládaný rozsah omezení dotčených pozemků
věcným břemenem činí cca 188bm. Jedná se o podvrty silnice II/109 a vedení sítí v zeleném pásu
včetně 17 poklopů. Finanční náhrada formou zálohy za zřízení věcného břemene byla stanovena dle
ceníku Středočeského kraje v celkové výši 15 633,20 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE zřízení věcného břemene ve prospěch obce na pozemcích v majetku
Středočeského kraje ve správě KSÚS Středočeského kraje, IČ: 00066001, parc.č. 966/1 a 982, v k.ú.
Přestavlky u Čerčan pro zařízení vodovodu a kanalizace a POVĚŘUJE starostu obce podpisem smlouvy o
smlouvě budoucí a následně smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
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 (Pantoflíčková)
Usnesení č. 28/7/21 bylo přijato.

8. Přijetí daru – nový zahradní traktor

Obec Přestavlky obdržela dar v podobě nového zahradního traktoru STIGA ESTATE 7102 HWSY s
dvouválcovým motorem Honda o max. výkonu 24 HP za celkovou cenu 104 990 Kč od pana Jana Tučka
z Čistce. Uvedený traktor bude využitý na úpravu veřejné zeleně v obci, na sečení travnaté plochy
kolem rybníka V zatáčce a jako záložní na sečení fotbalového hřiště. Za poskytnutý dar mu jménem
zastupitelstva a obce starosta obce Jan Mikulanda veřejně poděkoval.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE přijetí daru v podobě zahradního traktoru STIGA ESTATE 7102 HWSY od
pana Jana Tučka za celkovou cenu 104 990 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: 6 (všichni přít.), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 1 (Pantoflíčková)
Usnesení č. 28/8/21 bylo přijato.

9. Přijetí daru – nové LED veřejné osvětlení

Obec Přestavlky obdržela dar v podobě 43 ks nových LED pouličních lamp včetně držáků a příslušenství
za celkovou cenu 73 556 Kč od firmy Infinite Solution a.s. Jedná se o úspornou technologii LED – 30W
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v neutrální bílé barvě (není to studená bílá). Za poskytnutý dar jménem obce starosta veřejně
poděkoval panu Janu Tučkovi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE přijetí daru v podobě 43 ks nových LED pouličních lamp od společnosti
Infinite Solution a.s., IČ: 06574475, za celkovou cenu 73 556 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: 6 (všichni přít.), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 1 (Pantoflíčková)
Usnesení č. 28/9/21 bylo přijato.

10.Prodej nepotřebného majetku – zahradní traktor, zavlažovací vozík

Z důvodu obdržení nového zahradního traktoru a hlavně z důvodu neekonomičnosti opravy původního
zahradního traktoru Mountfield XTY 190 HD, což je možné doložit stanoveným rozpočtem k servisní
opravě za cca 39tis. Kč starosta obce navrhl zahradní traktor prodat v současném stavu, a to zájemci
s nejvyšší nabídkou. Prodej bude zveřejněn formou inzerátů, na úřední desce a na stránkách obce.
Stejně tak místostarosta navrhl prodat funkční, stále ještě v záruce, ale nyní již nepotřebný, samojízdný
zavlažovací vozík Rollcart, pořízený v roce 2019 za cenu 39 232 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE prodej nepotřebného zahradního traktoru Mountfield XTY 190 HD a
samojízdného zavlažovacího vozíku Rollcart. Zastupitelstvo UKLÁDÁ místostarostovi Ing. Radku
Novákovi zveřejnění nabídky prodeje a POVĚŘUJE starostu obce Jana Mikulandu podpisem smlouvy o
prodeji.
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 (Pantoflíčková)
Usnesení č. 28/10/21 bylo přijato.

11.Zadání vypracování projektové dokumentace – chodníky

Starosta společně s místostarostou navrhl zahájit projektovou přípravu na realizaci chodníků podél
silnice II/109. Výstavba by byla plánována na dvě etapy podle toho, zda v něm povede kanalizace nebo
ne. Nejprve by se mohla vybudovat část od č.p. 87 až do parčíku „U vlka“, včetně přechodu pro chodce
v nové ulici (na což už máme projekt i povolení). Poté by se realizovala část druhá.
Místostarosta k tomu uvedl, že se věc řeší už hodně dlouho, je opravdu důležitá pro bezpečnost
chodců a chodníky mohli občané využívat už dlouho.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE vypracování projektové dokumentace na chodníky v obci podél silnice
II/109 a UKLÁDÁ starostovi obce Janu Mikulandovi poptat možné zpracovatele PD a předložit nabídky
zastupitelstvu.
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 (Pantoflíčková)
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Usnesení č. 28/11/21 bylo přijato.

12.Vypracování projektové dokumentace – multifunkční dům Přestavlky č.p.83

Jde o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy bývalé pošty, která bude nově
sloužit jako multifunkční dům pro spolky s možností nouzového ubytování. Byli osloveni projektanti,
ale žádná nabídka do zahájení zasedání nepřišla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE zadání vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy
Přestavlky č.p. 83, která bude nově sloužit jako multifunkční dům pro spolky s možností nouzového
ubytování. Zastupitelstvo POVĚŘUJE starostu obce Jana Mikulandu objednáním tohoto díla dle
nejvýhodnější nabídky do celkové částky 60 000 Kč.
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 (Pantoflíčková)
Usnesení č. 28/12/21 bylo přijato.
Zasedací místnost v 19:45 hod. opustil člen zastupitelstva Zdeněk Krejcárek.

13.Revokace usnesení č. 22/7/20 - „Žádost o dotaci na multifukční dům“

Žádost o dotaci na akci „Rekonstrukce multifunkčního domu v obci Přestavlky u Čerčan“ v rámci
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova u Ministerstva pro místní rozvoj ČR nebyla podána.
Proto bylo navrženo usnesení revokovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 22/7/20 v plném znění.
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, Krejcárek)
Usnesení č. 28/13/21 bylo přijato.
Zdeněk Krejcárek se vrátil do zasedací místnosti v 19:52 hodin.

14.Žádost o dotaci NSA – „Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina“

Národní sportovní agentura připravila pro všechny obce do 3 000 obyvatel nový program „Rozvoj
místních sportovišť a zázemí – Kabina“, který bude realizován v letech 2021–2025. Každá obec bude
mít alokovanou výši dotaci max. 800 000 Kč při spoluúčasti obce min. 20 %. V rámci jedné obce může
být realizováno více projektů od různých oprávněných žadatelů, a to až do výše vyčerpání stanovené
alokace 800 000 Kč.
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Starosta navrhl požádat NSA o dotaci na dokončení zařízení fotbalového hřiště a zázemí. Jde především
o chodníky okolo nových kabin, střídačky, brány, oplocení, případně další nezbytné vybavení nutné pro
provoz v celkové částce do 1 mil. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE podání žádosti o dotaci v rámci programu „Rozvoj místních sportovišť a
zázemí – Kabina“, poskytovatel dotace Národní sportovní agentura. Zastupitelstvo UKLÁDÁ starostovi
obce Janu Mikulandovi podat žádost o dotaci ve stanoveném termínu.
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 (Pantoflíčková)
Usnesení č. 28/14/21 bylo přijato.

15.Posouzení možnosti rozšíření MŠ Přestavlky

V současné době je MŠ plně obsazena. Nabízí se možnost rozšíření kapacity o jedno dítě, pokud bude
provedena přestavba sociálního zařízení. Jedná se o instalaci mycího kanálku a jednoho pisoáru. Pokud
se to stihne, mohla by být navýšena kapacita od dalšího školního roku.
Návrh usnesení 28/15-1:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE úpravu sociálního zařízení MŠ z důvodu navýšení kapacity o 1 místo a
UKLÁDÁ starostovi obce Janu Mikulandovi zabezpečit všechny kroky vedoucí 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 (Pantoflíčková)
Usnesení č. 28/15-1/21 bylo přijato.
Starosta dále uvedl, že se nabízí možnost rozšíření kapacity o jednu třídu, využitím půdních prostor
budovy. Musí se nejdříve prověřit možnosti z hlediska požární ochrany a hygieny, zpracovat
projektovou dokumentaci, požádat o stavební povolení a teprve potom můžeme žádat o dotaci.
Návrh usnesení 28/15-2:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE vypracování projektové dokumentace na rozšíření MŠ o další třídu
v rámci půdní vestavby a UKLÁDÁ starostovi obce Janu Mikulandovi zjistit možnosti realizace z hlediska
požární bezpečnosti a hygieny, poté poptat možné zpracovatele a předložit nabídky zastupitelstvu.
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 (Pantoflíčková)
Usnesení č. 28/15-2/21 bylo přijato.

16.Integrace veřejné dopravy v oblasti Posázaví do Pražské integrované dopravy

Místostarosta Ing. Radek Novák informoval, že obci Přestavlky dne 10.6. byla doručena odpověď na
připomínky, které jsme společně s Vranovem vznesli. Na základě prověření situace a vznesených
připomínek obcí Přestavlky a Vranov Integrovaná doprava Středočeského kraje, p.o. sděluje, že na
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linkách 796 a 797 dochází ke komplexní úpravě provozu. Na lince 796 budou upraveny časy odjezdů
spojů tak, aby lépe vyhovovaly požadavkům obcí Vranov a Přestavlky u Čerčan v souvislosti s
umístěním vzdělávacích zařízení v Čerčanech a v Benešově a v návaznosti na časové polohy vlaků v
Čerčanech. Na lince 797 bude reorganizován provoz jen do trasy „Vranovská Lhota – Vranov – Komorní
Hrádek – Chocerady“. Jinak řečeno, vyhověli všem požadavkům obcí Přestavlky a Vranov.
1. Školní spoj bude provozován na lince 796 v trase Benešov-Mezihoří s prodloužením dále do Čerčan
(příjezd nově v čase 7:30).
2. Na lince 796 bude přidán nový spoj s odjezdem z Čerčan v čase 14:30. Tento spoj bude provozován v
celé trase až do Benešova.
3. Spoj z Benešova ve 13:50 bude provozován v trase Benešov - Mezihoří - Vranov - Čerčany.
4. Spoj s odjezdem po 17. hodině bude zachován, nový čas odjezdu je v návrhu stanoven na 17.15.
Zároveň dochází k posunu posledního spoje o 15 minut na nový čas odjezdu z Čerčan v 19:35 s
návazností na vlaky.
5. V sobotu i v neděli budou na lince 796 provozovány spoje z Benešova do Čerčan v 6:15, 10:15 a
16:15 a zpět z Čerčan do Benešova v 7:05, 11:05 a 19:05.
Místostarosta ještě doplnil, že termín plánované integrace se z technických důvodů posouvá na
30.10.2021. Do té doby budou na stávajících linkách od 1.8.2021 platit dočasné upravené jízdní řády,
které zveřejní hned jak je obce získá. V původně plánovaném termínu 1. 8. 2021 dojde k realizaci
paralelního projektu integrace veřejné dopravy v oblasti Kolínska a Kutnohorska.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí novou úpravu návrhu jízdních řádů linek 796 a 797.

17.Rozpočtové opatření č. 3/2021

Jedná se o třetí rozpočtové opatření pro rok 2021. Změny jsou v příjmech i ve výdajích. Plánovaný
schodek rozpočtu ve výši 4,3 milionu Kč, bude uhrazen z úspor minulých let.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE navržené rozpočtové opatření č. 3 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: 6 (všichni přít.), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 1 (Pantoflíčková)
Usnesení č. 28/17/21 bylo přijato.

18.Podpora projektu a publikace „Nedotýkej se mě“

Projekt společnosti Stopa bezpečí s.r.o. s názvem „Nedotýkej se mě“ se týká tématu sexuálního
zneužívání dětí a potřeby informovanosti u dětí a mládeže. Připravovaná publikace bude mít 50 stran,
prezentace společností budou v zadní části. Nejnižší možná částka za prezentaci obce činí 3500 Kč, za
kterou získáme 5 brožur. Nikdo ze zastupitelů nenavrhl přispět vyšší částkou.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE prezentaci obce v rámci projektu „Nedotýkej se mě“ v ceně 3500 Kč
společnosti Stopa bezpečí s.r.o., IČ: 08431205, a POVĚŘUJE starostu obce Jana Mikulandu uzavřením
smlouvy.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 0 proti: 6 (všichni přít.), zdržel se: 0, nepřítomen: 1 (Pantoflíčková)
Usnesení nebylo přijato.

19.Stížnost na ředitelku MŠ Přestavlky

Dne 23.6.2021 byla doručena stížnost na paní ředitelku Markétu Papežovou. Starosta přečetl
zastupitelům a všem přítomným její znění. A naopak dne 31.5.2021 přišla na paní ředitelku anonymní
pochvala, kterou přítomným také přečetl.
Proběhla krátká diskuse se závěrem, že by se vše mělo projednat především s rodiči a personálem MŠ.
K celé věci se vyjádřila také paní ředitelka Markéta Papežová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ stížnost na paní ředitelku MŠ Přestavlky Markétu Papežovou,
doručenou dne 23.6.2021, i anonymní pochvalu doručenou dne 31.5.2021. Zastupitelstvo UKLÁDÁ
starostovi obce Janu Mikulandovi a paní ředitelce Markétě Papežové svolat schůzku se všemi rodiči dětí
navštěvujících MŠ a vzniklou situaci vyřešit na společném jednání.
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 (Pantoflíčková)
Usnesení č. 28/19/21 bylo přijato.

20.Diskuse, jiné

Starosta obce pozval všechny na „Zahájení léta“, které začíná v pátek 25.6. od 21 hodin projekcí
vybraného filmu letního kina „Ježek Sonic“, pokračuje v sobotu 26.6. od 8 hodin dětskými rybářskými
závody na rybníku V zatáčce a „Hasičským dnem“ u hasičské zbrojnice a na louce uprostřed obce, kde
v obci přivítáme novou hasičskou techniku. Starosta zároveň požádal dobrovolníky o pomoc
s přípravou této akce.
21.Závěr
Tím byl program jednání vyčerpán. Předsedající ukončil zasedání v 20:40 hodin.
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Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina ze dne 23. 6. 2021 (počet stran: 1)
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 23.6.2021 (počet stran: 1)
Závěrečný účet obce za rok 2020 (počet stran: 13)
Rozpočtové opatření č. 3/2021 (počet stran: 1)

Zápis byl vyhotoven dne: 27. června 2021

Zapisovatel: Ing. Radek Novák

Ověřovatelé zápisu: Marie Klauzová a Helena Bohatová
Podpisy:

Starosta obce: Jan Mikulanda
Podpis:

razítko:
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