OBEC PŘESTAVLKY U ČERČAN

Zápis č. 27
ze zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan
konaného dne 28.4.2021
v zasedací místnosti obecního úřadu v Přestavlkách u Čerčan od 19:00 hod.
Přítomní zastupitelé (fyzicky nebo online):
Jan MIKULANDA (starosta), Ing. Radek NOVÁK (místostarosta), Zdeněk KREJCÁREK, Marie

KLAUZOVÁ, 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. Smlouva o dílo - „Přestavlky – vrt“
5. Schválení vypracování zastavovací studie na lokality Z08 a Z09
6. Projednání možnosti konání kulturní akce – letní kino
7. Integrace veřejné dopravy v oblasti Posázaví do Pražské integrované dopravy
8. Diskuse, jiné
9. 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 a krizová opatření vlády 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 všech 7 zastupitelů.
usnášeníschopné po celou dobu zasedání.

Zastupitelstvo bylo

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce URČUJE zapisovatele zasedání zastupitelstva dne 28.4.2021 Ing. Radka Nováka a
VOLÍ ověřovatele Marii Klauzovou 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. 27/1/21 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 28.4.2021.
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. 27/2/21 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. 26 ze dne 31.3.2021 projednalo a přijalo tato
usnesení:
26/1 až 26/3 - Zastupitelstvo obce URČILO zapisovatele, ZVOLILO ověřovatele a SCHVÁLILO program
zasedání. Zastupitelstvo VZALO NA VĚDOMÍ zápis ze zasedání č. 25.
26/4 - Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO navržený příspěvek na provoz Lince bezpečí ve výši 1.500,- Kč.
26/5 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO nákup komunální techniky od firmy Dabaki s.r.o., za nabídkovou
cenu 508 500,- Kč, PODMIŇUJE nákup této techniky poskytnutím dotace ze Středočeského kraje a
SCHVÁLILO podání žádosti o dotaci. Žádost o dotaci byla podána.
26/6 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO poskytnutí neinvestiční účelové dotace SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Praha – Kolovraty ve výši 60.000 Kč za účelem podpory činnosti a spolupráce
s SDH Přestavlky. Smlouva byla podepsána, dotace poskytnuta.
26/7 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2021. Rozpočtové opatření bylo
zveřejněno na stránkách obce.
26/8 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO podání žádosti o dotaci na projekt „Rybník V zatáčce odbahnění
a stavební úpravy “ ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2021. Realizaci
projektu zastupitelstvo PODMIŇUJE podáním a získáním dotace z MZe. Žádost o dotaci byla podána.
26/9 - Zastupitelstvo obce REVOKOVALO usnesení č. 25/10/21 v plném znění.
Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné námitky proti zápisu ani proti plnění úkolů vyplývajících
z přijatých usnesení. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č.26 ze zasedání dne 31.3.2021.

4. Smlouva o dílo - „Přestavlky – vrt“

Starosta obce informoval o výsledku již čtvrtého výběrového řízení, kdy hodnotící komise doporučila
uzavřít smlouvu o dílo s firmou Milan Moravec, která jediná podala nabídku s částkou 1 180 000 Kč bez
DPH. Osloveny byly 3 firmy, nabídku podala pouze jedna, ostatní se omluvily.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce na základě výběrového řízení SCHVALUJE smlouvu o dílo na akci „Přestavlky – vrt
(parc. č. 625/10)“ s firmou Milan Moravec, IČO: 45750301, s nabídkovou cenou 1 180 000 Kč bez DPH 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. 27/4/21 bylo přijato.

5. Schválení vypracování zastavovací studie na lokality Z08 a Z09

Po poptání zpracovatelů se jeví jako nejvhodnější Karol Parolek s + f - inženýring a ekonomický servis
staveb. Nabídková cena za zpracování projektové dokumentace na přípravu území pro stavbu RD,
návrhu komunikací a sítí včetně projednání stavby v ÚR, je v částce 108 997 Kč vč. DPH. Termín
zpracování zakázky je do 3 měsíců od objednání, termín projednání stavby v ÚR je do jednoho roku od
předání PD. Pan Parolek již zpracovával předběžnou dokumentaci a projektovou dokumentaci na
terénní úpravy v dané lokalitě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE vypracování územní zastavovací studie na lokality Z08 a Z09
zpracovatelem Karol Parolek s + f - inženýring a ekonomický servis staveb, IČO: 60209721 za
nabídkovou cenu 108 997 Kč vč. DPH a POVĚŘUJE starostu obce Jana Mikulandu podpisem smlouvy o
dílo.
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. 27/5/21 bylo přijato.

6. Projednání možnosti konání kulturní akce – letní kino

Firma TSProduction.cz provozující letní putovní kino v ČR z zaslala na obec žádost o projednání
možnosti konání kulturní akce u nás v obci. Vzhledem k probíhající rekonstrukci hřiště se takováto akce
dá uskutečnit jen u rybníka V zatáčce nebo jinde v obci. Za děti bychom vstupné nevybírali, u
dospělých by bylo vstupné symbolické nebo dobrovolné.

Cena akce je 7 500 Kč s DPH za plátno o velikosti 6 x 3 m plus je nutné připočítat cenu licence za film v
rozmezí 2500 - 12000 Kč s DPH, dle jeho stáří.
Po diskusi mezi zastupiteli bylo domluveno letní kino zahrnout v rámci akce „Vítání léta“, kterou by
chtěli uskutečnit na konci června a požádat na ni o dotaci z kraje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE konání kulturní akce – letní kino dle nabídky TSProduction.cz a UKLÁDÁ
starostovi obce Janu Mikulandovi provedení objednávky této akce.
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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. 27/6/21 bylo přijato.
V 19:30 hod. zasedací místnost opustila členka zastupitelstva Marie Klauzová.

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

Na obecní úřad byl doručen návrh linkového vedení a jízdních řádů pro integraci veřejné dopravy
v okrese Benešov v oblasti Posázaví od 1.8.2021 se žádostí o zaslání případných připomínek k trasám
linek i jízdním řádům nejpozději do pátku 14. května 2021. Tento návrh byl zveřejněn na stránkách
obce k vyjádření občanů a byl projednán ve spolupráci s obcí Vranov. V návrhu integrace se uvádí, že
linka 796 je provozována v pracovní dny v intervalu dvě hodiny, o víkendu třemi spoji za den. Školní
spojení v úseku Čerčany – Přestavlky – Vranov – Chocerady bude zajišťováno linkou 797.
Integrace do Pražské integrované dopravy přináší mnoho pozitiv i negativ. Starosta s místostarostou
podrobně prošli návrh integrace, úpravy linek a jízdních řádů, několik občanů se k návrhu vyjádřilo
písemně. Při projednání všech připomínek nalezli shodně většinu zjištěných problémů. Starosta obce
uvedl, že je v tomto realista, prostě v naší obci autobus nebude jezdit každou hodinu, natož v noci
nebo o víkendu. Pro naši obec je nejdůležitější kvalitní autobusové spojení do Čerčan na vlak nebo do
školy v ranních a odpoledních hodinách, na což platíme z rozpočtu nemalou částku DSO BENE-BUS na
dopravní obslužnost.
Místostarosta Ing. Radek Novák seznámil přítomné s problémy v jízdních řádech navrhovaných linek
796 a 797 a návrhem jejich řešení dle pořadí důležitosti:
1) Nenávaznost autobusového spojení linky 797 spoje č. 4 (uvedeno jako „školní linka“)
s příjezdem do Čerčan v 7:50 na začátek školního vyučování. ZŠ Čerčany zahajuje výuku v 7:55
hod. Za 5 minut nestihnou děti dojít ke škole, převléknout se v šatně (ta bude už uzavřená),
dojít do učebny a připravit se na výuku!
Navrhujeme úpravu příjezdu do Čerčan maximálně do 7:35 hodin!
2) Neexistence autobusového spojení Čerčany – Přestavlky – Vranov v odpoledních hodinách
mezi 13:05-16:05 hod., oproti tomu je v opačném směru zbytečný (duplicitní, z Chocerad ne
příliš využitý) spoj č. 6 linky 797, který jede ve stejný čas se spojem č. 17 linky 796. Posunutím
spoje z Čerčan z 15:40 na 16:05 došlo ke zvětšení intervalu mezi spoji. Po 6. vyučovací hodině
(v 13:25) končí většina žáků druhého stupně ZŠ. Musí pak čekat přes 2,5 hodiny na autobus,
což ani neodpovídá zmiňovanému intervalu 2 hodiny.
Navrhujeme přidat jeden školní spoj linky 797 z Čerčan do Vranova (Chocerad) s odjezdem
v čase 14:05 hod., například náhradou za zbytečný spoj v opačném směru č.6, který je možné
vypustit, protože dojíždí do Čerčan jednu minutu po spoji č. 17 linky 796.

3) Neexistence autobusového spojení Benešov – Vranov – Přestavlky mezi 12:08 až 15:15 hod.
Z Benešova odjíždí spoj č. 15 linky 796 v 14:01 hod. a jede jen do Mezihoří, odkud se jako spoj
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č. 16 vrací zpět do Benešova. Tento spoj je využívaný studenty středních škol, kteří končí po 13
hodině.
Navrhujeme prodloužit do Čerčan, při posunutí odjezdu spoje č. 15 na 13:50 by při zpáteční
cestě s odjezdem 14:25 mohl vyřešit problém uvedený pod č. 2.

4) Vypuštění odpoledního spoje z Čerčan do Přestavlk, Vranova s odjezdem po 17 hodině a
nenávaznost spoje v 19:21 na příjezdy vlaků. Tento spoj linky 200 067 (s odjezdem 17:15 hod.)
využívali lidé vracející se z práce. Nyní bude nutné čekat do 18:05 hod.
Navrhujeme přidat spoj s odjezdem z Čerčan po 17 hodině – 17:05 hod. a spoj po 19 hodině
posunout na 19:32 (vlak z Prahy dorazí v 19:26, spěšný v 19:29, z Benešova v 19:29).

5) Neexistence jakéhokoliv autobusového spojení pro obce Přestavlky a Vranov v sobotu.
Navrhujeme prodloužit spoje č. 6 a 11 linky 796 Benešov – Mezihoří až do Čerčan, je to jediné
spojení na vlak nebo do Benešova.

Místostarosta dále uvedl, že linka 200067 původně vedla z Benešova přes Poříčí, Čerčany, Přestavlky,
Chocerady až do Ostředka. Spojení ve směru na Ostředek bude nově provozováno linkou 483 v
trase Chocerady – Ostředek –Divišov – Vlašim. V obci Ostředek je na každý spoj této linky
zajištěn garantovaný přestup na linku 770 ve směru Benešov a Sázava a na linku 402 se směru Praha a
Zruč nad Sázavou. Spojení mezi Benešovem až Čerčany bude v rámci této linky úplně vypuštěno
z důvodu četných vlakových spojů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přestavlky u Čerčan BERE 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 a POVĚŘUJE místostarostu Ing. Radka Novákova projednáním všech
připomínek a návrhů úpravy jízdních řádů s organizátory dopravy IDSK, BENE-BUS a ROPID .
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 (Klauzová)
Usnesení č. 27/7/21 bylo přijato.

8. Diskuse, jiné

Nový zdroj pitné vody
V rámci diskuse byl od občanů vznesen dotaz týkající se připojení nového zdroje pitné vody a možnosti
připojení na vodovodní přivaděč Želivka. Starosta sdělil, že nový a vydatný vrt je již hotový, nyní se
jedná pouze o jeho připojení do systému, na což obec získala dotaci. Pro připojení Želivky, jako dalšího
zdroje se aktuálně připravuje projektová dokumentace.
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Sčítání 2021
Starosta připomněl povinnost účasti občanů při Sčítání 2021, které končí 11. května. Doposud bylo
v obci Přestavlky sečteno 58,6 % obyvatel. Sečíst se je možné do 11. května online na webu scitani.cz
nebo prostřednictvím listinného formuláře. Pokud se někdo nesečte online, musí vyplnit listinný
formulář.
Brigáda – prořez alejí kolem komunikací
Starosta dále uvedl, že dne 14.4.2021 proběhlo s pomocí dobrovolných hasičů a rybářů prořezání aleje
u cesty na Dubsko a Doubravici. Všem dobrovolníkům poděkoval, především Zdeňkovi Bílkovi, který
zajistil potřebnou techniku. Za pomoci vlastní techniky účastníků bylo uděláno opravdu hodně práce a
v lokalitě jsou prořezané všechny cesty.
Úklid okolí obce a Čistá řeka Sázava
Starosta veřejně poděkoval také všem, kteří se dobrovolně zapojili do úklidu okolí obce a
dobrovolnicím za mytí oken v přízemí budovy obecního úřadu. V rámci úklidu se sesbíralo přes 30
pytlů odpadu, a třeba několik pneumatik, umyvadlo, … Obec Přestavlky se také zapojila do úklidu
v rámci akce Čistá řeka Sázava 2021 – příspěvkem i několika dobrovolníky, za což obec obdržela
děkovný list od Posázaví.
Nátěr borecké zastávky
Poděkování si zaslouží i místní osadníci z Borek, kteří provedli obroušení a nátěr borecké zastávky.
Starosta uvedl, že zastávka bude ještě polepena nápisem Borka s logem obce a bude zase několik let
dělat parádu.
Kontrola hospodaření obce
Starosta informoval, že v pondělí 26.4.2021 se uskutečnila kontrola hospodaření obce. Výsledek
kontroly byl se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečný účet bude schvalován na
příštím zastupitelstvu.
Kontejner na objemný odpad a sběr železného šrotu
Starosta připomněl, že kontejner na objemný odpad bude v sobotu 8.5.2021 od 8:00 do 11:00 hodin
přistaven u hasičské zbrojnice, kde proběhne třídění a lepší uložení odpadu do kontejneru. Ve stejný
den od 8:00 hodin proběhne i sběr kovového šrotu, který organizují hasiči.
Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v pondělí 10.5.2021 od 12:00 do 13:00 hod. Kontejner bude
k dispozici ve stanovených časech na Borkách, v Přestavlkách a na Čistci.
Čištění komunikací
Čištění komunikací proběhne dne 5.5.2021 od 7:00 do 16:00 hodin. V souvislosti s čištěním místních
komunikací v obci starosta požádal všechny občany k odstranění všech vozidel a neparkování ve
stanovenou dobu na místních komunikacích a asfaltovaných či dlážděných veřejných prostranstvích až
do úplného vyčištění komunikace.
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Den matek
Starosta sdělil, že ani letos se díky epidemiologickým opatřením nemůže uskutečnit veřejná akce a
proto s místostarostou v pátek 7.5.2021 roznesou kytičku a přání všem ženám stejně jako loni.
Nové vybavení pro spolkovou činnost
Starosta obce poděkoval místostarostovi Ing. Radku Novákovi za přípravu zasedání a vizuální
prezentaci pomocí nové audiovizuální techniky, kterou obec pomocí dotace získala. Projekt "Vybavení
pro spolkovou činnost obec Přestavlky u Čerčan" je spolufinancován Evropskou unií. Za pomoci
Posázaví bylo pořízeno více vybavení pro zajištění obecních akcí.

9. Závěr
Tím byl program jednání vyčerpán. Předsedající ukončil zasedání v 19:52 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina ze dne 28. 4. 2021 (počet stran: 1)
2) Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 28.4.2021 (počet stran: 1)

Zápis byl vyhotoven dne: 3. května 2021

Zapisovatel: Ing. Radek Novák

Ověřovatelé zápisu: Ing. Kamila Pantoflíčková a Marie Klauzová
Podpisy:

Starosta obce: Jan Mikulanda
Podpis:

razítko:
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