OBEC PŘESTAVLKY U ČERČAN

Zápis č. 19 / 2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan
konaného dne 24. 6. 2020
v zasedací místnosti obecního úřadu v Přestavlkách u Čerčan od 17:30 hod.
Přítomní zastupitelé:
Jan MIKULANDA (starosta), Ing. Radek NOVÁK (místostarosta), Zdeněk KREJCÁREK, Marie

KLAUZOVÁ, Ing. Kamila PANTOFLÍČKOVÁ, 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. Investiční účelová dotace pro TJ Sokol Přestavlky – výstavba kabin a úprava hrací plochy
fotbalového hřiště
5. Neinvestiční účelová dotace pro TJ Sokol Přestavlky – technický dozor stavebníka
6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7. Směrnice pro nakládání s osobními údaji
8. Schválení účetní závěrky obce za rok 2019
9. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2019
10. Schválení účetní závěrky MŠ Přestavlky u Čerčan za rok 2019
11. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce
12. Rozpočtové opatření č. 4/2020
13. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.
14. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku obce pro období 2020-2029
15. Smlouva o dílo – zajištění přípravy a zpracování dokumentace (fotbal. hřiště)
16. Diskuse, jiné
17. Závěr
1. Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan bylo zahájeno v 17:44 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
všech 7 zastupitelů, Helena Bohatová se dostavila v 18:17 hodin. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné
po celou dobu zasedání.
Starosta obce ihned po zahájení upozornil přítomné na platná mimořádná opatření Ministerstva
zdravotnictví z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s pandemií koronaviru. Všichni členové

zastupitelstva i ostatní přítomní musí po celou dobu jednání používat ochranné prostředky dýchacích
cest, jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce URČUJE zapisovatele zasedání zastupitelstva dne 24.6.2020 Ing. Radka Nováka a
VOLÍ ověřovatele Marii Klauzovou a Zdeňka Krejcárka.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 5 (Mikulanda, Novák, Krejcárek, Bernard, Pantoflíčková), proti: 0,
zdržel se: 1 (Klauzová), nepřítomen: 1 (Bohatová)
Usnesení č. 19/1/20 bylo přijato.
Členka zastupitelstva Marie Klauzová opustila zasedací místnost v 17:46 hod.

2. Schválení programu zasedání
Předsedající seznámil přítomné s navrhovaným programem zasedání (viz strana 1).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE navržený program zasedání dne 24.6.2020.
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 (Bohatová, Klauzová)
Usnesení č. 19/2/20 bylo přijato.
Členka zastupitelstva Marie Klauzová se dostavila do zasedací místnosti v 17:49 hod.
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. 18 ze dne 30.4.2020 projednalo a přijalo tato usnesení:
18/1 až 18/3 - Zastupitelstvo obce URČILO zapisovatele, ZVOLILO ověřovatele a SCHVÁLILO program
zasedání. Zastupitelstvo VZALO NA VĚDOMÍ zápis z předchozího zasedání.
18/4 – Zastupitelstvo SCHVÁLILO koupi nemovitosti od České pošty - pozemku parc.č. st.43/2, jehož
součástí je stavba s č.p. 83 za kupní cenu 572 000 Kč stanovenou externím znaleckým posudkem.
Převod nemovitosti se připravuje, ze strany obce vše vyřízeno, čeká se na Českou poštu.
18/5 – Zastupitelstvo dle výsledku výběrového řízení SCHVÁLILO uzavření Smlouvy o dílo na akci
„Zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby – vodovod,
kanalizace a ČOV“ se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. za nabídkovou cenu
1 670 000 Kč bez DPH. Smlouva byla podepsána, probíhá realizace díla.
18/6 - Zastupitelstvo SCHVÁLILO úpravu usnesení č. 17/9/20 ze zasedání zastupitelstva č. 17 ze dne
11.3.2020, ve kterém se měnila cena díla z 191 000 Kč na 93 000 Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce
v rámci projektu „Rybník V zatáčce – stavební úpravy, odbahnění“ SCHVÁLILO:
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1) objednávku výškopisného a polohopisného zaměření a vypracování geometrického plánu za
přibližnou celkovou cenu 38 000 Kč a uzavření Smlouvy o dílo s Janem Vostřákem.
2) objednávku radarového měření mocnosti sedimentu za cenu 18 000 Kč a uzavření Smlouvy o
dílo s G IMPULS Praha spol. s r.o.
3) objednávku rozboru sedimentu za cenu 17 000 Kč a uzavření Smlouvy o dílo s AQUATEST a.s
4) objednávku hydrologických dat za cenu 6150 Kč a uzavření Smlouvy o dílo s Českým
hydrometeorologickým ústavem
Uvedené práce byly objednány, smlouvy uzavřeny.
18/7 – Zastupitelstvo SCHVÁLILO uzavření Plánovací smlouvy na výstavbu dopravní a technické
infrastruktury mezi obcí Přestavlky u Čerčan a investorem a zároveň vlastníkem pozemku parc.č. 433/1
v k.ú. Přestavlky u Čerčan (lokalita Z07) pod podmínkou, že bude do smlouvy zahrnuta: 1. Výstavba
vodovodních a kanalizačních přípojek pro dotčené parcely. Obec jako vlastník vodovodu, po splnění
podmínek pro připojení, umožní investorovi připojení k obecnímu vodovodu. 2. Výstavba veřejného
osvětlení včetně vedení na pozemku účelové komunikace. 3. Bude zachována místní komunikace do
osady Chlum v plné šíři plus minimálně 1m ochranného pásma. To je obcí stanovená podmínka pro
vydání souhlasu s dělením pozemků.
Smlouva byla upravena dle požadavků zastupitelstva a podepsána oběma stranami.
18/8 – Zastupitelstvo dle výsledku výběrového řízení SCHVÁLILO uzavření Smlouvy o dílo na akci
„Workout venkovní posilovna vojenského typu Přestavlky u Čerčan“ se společností B plus P spol. s r.o
za nabídkovou cenu 543 895 Kč včetně DPH. Smlouva byla podepsána, probíhá realizace díla.
18/9 – Zastupitelstvo SOUHLASILO s ukončením Smlouvy o poskytování služeb pověřence s paní
Monikou Pávovou ze dne 1.6.2018 a SCHVÁLILO uzavření Smlouvy o poskytování služeb pověřence pro
ochranu osobních údajů od 1.5.2020 se společností SMS-služby s. r. o. Smlouva byla podepsána.
18/10 – Zastupitelstvo SCHVÁLILO rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2020. Rozpočtové opatření bylo
zveřejněno na internetových stránkách obce.
Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné námitky proti zápisu ani proti plnění úkolů vyplývajících
z přijatých usnesení. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č.18 ze zasedání dne 30.4.2020.

4. Investiční účelová dotace pro TJ Sokol Přestavlky – výstavba kabin a úprava hrací
plochy fotbalového hřiště
Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan č. 11/13/19
přijatého dne 16.10.2019 a Smlouvy o výpůjčce uzavřenou mezi Obcí Přestavlky u Čerčan a TJ Sokol
Přestavlky ze dne 9.12.2010, resp. uzavřeného Dodatku č. 1 ze dne 26.11.2019. Jedná se o investiční
dotaci z rozpočtu obce ve výši 2.000.216 Kč na financování spoluúčasti 30% z celkových nákladů akce
„Novostavba zázemí s klubovnou u fotbalového hřiště a úprava hrací plochy se závlahou“. Stavba se po
dokončení stane součástí předmětu výpůjčky včetně pozemku, na kterém se nachází a bude majetkem
obce Přestavlky u Čerčan.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE poskytnutí investiční účelové dotace TJ SOKOL Přestavlky, z.s. IČO:
47082283 ve výši 2.000.216 Kč za účelem financování spoluúčasti 30% z celkových nákladů akce
„Novostavba zázemí s klubovnou u fotbalového hřiště a úprava hrací plochy se závlahou“.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy a zajištěním převodu finančních prostředků.
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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. 19/4/20 bylo přijato.

5. Neinvestiční účelová dotace pro TJ Sokol Přestavlky – technický dozor stavebníka
TJ Sokol Přestavlky požádal dne 15.6.2020 obec o příspěvek na zabezpečení stavebního dozoru
novostavby zázemí s klubovnou a úprava hrací plochy fotbalového hřiště. Jedná se o částku 30 000 Kč.
Starosta obce poděkoval Ing. Antonínu Bernardovi za to, že se technického dozoru ujal za velice
slušnou částku, a že bude hájit zájmy obce a Sokolu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ SOKOL Přestavlky, z.s. IČO:
47082283 ve výši 30.000 Kč za účelem zabezpečení technického dozoru stavebníka v rámci akce
„Novostavba zázemí s klubovnou u fotbalového hřiště a úprava hrací plochy se závlahou“.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 5 (Mikulanda, Novák, Krejcárek, Pantoflíčková, Klauzová), proti: 0,
zdržel se: 1 (Bernard), nepřítomen: 1 (Bohatová)
Usnesení č. 19/5/20 bylo přijato.

6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přestavlky u Čerčan při činnosti fyzických
osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k
podnikání, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dle zákona o odpadech dopouští přestupku tím, že využívá
systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí
nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu s tímto zákonem.
Obec Přestavlky zajistila navýšení počtu kontejnerů na tříděný i směsný odpad, nové kontejnery na
kov, sběrnou nádobu na jedlé oleje a tuky. Místostarosta zajistil zapojení obce do sběru použitých
baterií a akumulátorů a do sběru použitých mobilů a jejich dílů včetně nabíječek. Sběrné nádoby budou
dodány v brzké době, o všem budeme informovat na internetových stránkách. Červené kontejnery na
elektrozařízení, letos není možné zajistit, jelikož firma je nebude letos dodávat.
Pomocí dobrovolníků z místní části Borka se podařilo vytvořit nová, zpevněná sběrná místa, která jsou
umístěná blíže k osadě a tím se vyřešil 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.
Ostatní sběrná místa se budou postupně také upravovat. Nyní je v pořadí Čistec u kapličky, poté bude
následovat sběrné místo u placu a pozemek směrem ke kravínu. Starosta sdělil, že společně
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s místostarostou mají velký zájem na tom, aby byl v obci pořádek a kontejnery byly využívány k tomu,
k čemu jsou určeny! Ukládání odpadu mimo nádoby je zakázáno!
Stanovení systému sběru a nakládání s odpady je podrobně popsáno vyhláškou, starosta informoval o
tom nejdůležitějším. 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.
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,
stejně tak biodpadu do sběrných nádob určených pro jednotlivé složky komunálního odpadu je
zakázáno.
Starosta apeloval na dodržování vyhlášky, správné nakládání s odpady a udržování pořádku kolem
kontejnerů, aby obci nevznikaly další náklady, které by se nakonec promítly do ročního poplatku za
odpady. Je to odpovědnost nás všech, jak budeme hospodární (např. pneumatiky primárně
odevzdávejte v pneuservisu, elektrospotřebiče v obchodě, kde pořizujete nové, ať obec za likvidaci
zbytečně neplatí).
Mezi zastupiteli proběhla diskuze o ukládání odpadu podnikatelů do obecních kontejnerů určených
pro občany obce. Jelikož se v obci množí případy, kdy osoby s přívěsnými vozíky či dodávkami ihned po
svozu naplní kontejnery odpady, u kterých je podezření, že pochází z podnikatelské činnosti nebo se
jedná o stavební odpady, tak bylo doporučeno postupovat dle zákona o odpadech a ten kdo nemá
s obcí ukládání odpadu domluveno (uhrazen poplatek za svoz příslušné nádoby) nemá dle zákona
kontejnery využívat pro ukládání odpadu z podnikání. Obec neodpovídá za likvidaci odpadů
z podnikatelské činnosti. Každá právnická či fyzická podnikající osoba (živnostník), při jejichž činnosti
vznikají odpady, se řadí mezi původce odpadu a platí pro ně pravidla a kontroly dané zákonem o
odpadech, nikoli touto vyhláškou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce VYDÁVÁ obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Přestavlky u Čerčan. Zastupitelstvo ukládá místostarostovi Ing.
Radku Novákovi zařadit tuto vyhlášku do evidence právních předpisů obce a zveřejnit na úřední desce a
internetových stránkách obce.
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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. 19/6/20 bylo přijato.
7. Směrnice pro nakládání s osobními údaji
Jedná se o novou směrnici pro nakládání s osobními údaji. Touto směrnicí obec Přestavlky u Čerčan
stanovuje vnitřní pravidla pro zajištění ochrany osobních údajů a plnění povinností podle Obecného
nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů jakožto
přímo účinného předpisu EU (GDPR) a podle zákona o zpracování osobních údajů, zejména při
zpracování osobních údajů vykonávaných obcí, jejím obecním úřadem a knihovnou zřízenou obcí.
Ustanovení této směrnice jsou závazná pro všechny osoby v rámci obce, zejména pro zaměstnance
obce, pro členy orgánů obce, jako jsou členové zastupitelstva, komisí a výborů, pokud se v souvislosti s
výkonem své funkce seznamují, případně zpracovávají osobní údaje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE Vnitřní směrnici č.2/2020 pro nakládání s osobními údaji.
Zastupitelstvo ukládá místostarostovi Ing. Radku Novákovi zveřejnit tuto směrnici 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. 19/7/20 bylo přijato.

8. Schválení účetní závěrky obce za rok 2019
Veškeré podklady k účetní závěrce za rok 2019 byly řádně vyvěšeny a zveřejněny společně s návrhem
závěrečného účtu na internetových stránkách obce od 29.5.2019. Nebyly vzneseny žádné námitky či
připomínky k účetní závěrce obce za rok 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE účetní závěrku obce Přestavlky u Čerčan za rok 2019, neboť na základě
předložených dokladů zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu posuzovaných
skutečností podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. 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 (Bohatová)
Usnesení č. 19/8/20 bylo přijato.
Členka zastupitelstva Helena Bohatová se dostavila do zasedací místnosti v 18:17 hod.

9. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2019
Návrh závěrečného účtu obce Přestavlky za rok 2019 byl řádně vyvěšen na úřední desce a spolu se
všemi přílohami zveřejněn na internetových stránkách obce od 29.5.2019. Všichni zastupitelé s ním byli
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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 2019, PROJEDNALO a SCHVALUJE Závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 7 (všichni), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 0
Usnesení č. 19/9/20 bylo přijato.

10.

Schválení účetní závěrky MŠ Přestavlky u Čerčan za rok 2019

Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Přestavlky za rok 2019 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 2019. Zastupitelstvo dále SCHVALUJE převedení
přebytku hospodaření ve výší 1 985,40 Kč do fondu odměn.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 7 (všichni), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 0
Usnesení č. 19/10/20 bylo přijato.

11.

Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce

Jedná se o poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi Ing. Radku Novákovi za odvedenou časově
náročnou práci vysoce nad rámec povinností vyplývajících z jeho funkce. Důvody poskytnutí
mimořádné odměny je především odvedená práce v rámci agendy vzniku nových částí obce Dubsko,
Borka a Chlum, přečíslování staveb v těchto částech a jejich evidence v registru adres a nemovitostí
(RÚIAN). Dále zavedení nové evidence stavebních objektů v obci a uspořádání archivu stavební
dokumentace.
Starosta obce poděkoval za odvedenou práci a navrhl poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi
Ing. Radku Novákovi ve výši 15 000 Kč hrubého, ze které bude odečtena daň a další zákonné srážky.
Místostarosta vznesl námitku, že nesouhlasí s tím, aby se nejprve spořili peníze například osobním
doručováním zásilek s rozhodnutím, a nakonec skončily u něj. Dodal, že v době, kdy se bude snižovat
příjem obecního rozpočtu díky opatřením vlády a vybraným nižším daním, v době, kdy se bude
schvalovat schodek obecního rozpočtu ve výši necelých šesti milionů korun by se neměly dávat
odměny.
Starosta doplnil, že ví, kolik času tomu místostarosta věnoval, aby dal vše do pořádku, včetně školení a
přípravy, a že by si na to stejně musela obec někoho najmout, protože sami by to všechno nezvládli.
Znovu připomněl i činnost místostarosty během nouzového stavu, kdy místostarosta při svém
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zaměstnání nadstandardně fungoval pro obec. Starosta shrnul, že odměna je zasloužená za velké
množství odvedené práce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích SCHVALUJE poskytnutí mimořádné
odměny Ing. Radku Novákovi ve výši 15 000 Kč hrubého, a to za splnění mimořádných nebo zvláště
významných úkolů obce. Důvody poskytnutí odměny jsou: odvedená práce v rámci agendy vzniku
nových částí obce Dubsko, Borka a Chlum, přečíslování staveb v těchto částech a jejich evidence
v registru adres a nemovitostí (RÚIAN), zavedení nové evidence stavebních objektů v obci a uspořádání
archivu stavební dokumentace.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 6 (Mikulanda, Krejcárek, Pantoflíčková, Bernard, Klauzová, Bohatová),
proti: 0, zdržel se: 1 (Novák), nepřítomen: 0
Usnesení č. 19/11/20 bylo přijato.

12.

Rozpočtové opatření č. 4/2020

Jedná se o čtvrté rozpočtové opatření pro rok 2020. Změny jsou v příjmech i výdajích, především
z důvodu financování vypracování projektové dokumentace vodovodu a kanalizace, spoluúčasti na
výstavbě zázemí a úpravy fotbalového hřiště, financování workoutového hřiště a dalších akcí.
Plánovaný vysoký schodek rozpočtu bude pokryt z úspor minulých let. Znění této úpravy bude
zveřejněno v příloze zápisu a na internetových stránkách obce.
Proběhla delší diskuse o příjmové i výdajové stránce rozpočtu, který by se měl do konce roku ještě o
trochu ponížit o získané dotace, ale naopak se sníží i daňová příjmová část díky opatřením a
nouzovému stavu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE navržené rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2020.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 7 (všichni), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 0
Usnesení č. 19/12/20 bylo přijato.

13.

Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.

Jedná se o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku obce parc.č. 943 (komunikace v části obce
Borka) pro zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. – nové kabelové vedení k pozemku parc.č.
466/45.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 943 v k.ú. Přestavlky u
Čerčan pro zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. - nové kabelové vedení NN k pozemku
parc.č. 466/45 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: 7 (všichni), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 0
Usnesení č. 19/13/20 bylo přijato.
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14. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku obce pro období
2020-2029
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku obce pro období 2020-2029, který
musí mít zpracovaný vlastník vodovodu ze zákona a je potřebný pro žádosti o dotace. Plán
jsme poptali u firmy VRV, s.r.o. za nabídkovou cenu 36.300 Kč, nakonec nám ho pomohlo
zdarma připravit Posázaví, o.p.s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce PROJEDNALO návrh Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku
obce pro období 2020-2029 a vydalo úkol starostovi obce dopracovat a doplnit tento dokument a
zabezpečit jeho projednání s provozovatelem vodovodu do příštího zasedání zastupitelstva.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 7 (všichni), proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomen: 0
Usnesení č. 19/14/20 bylo přijato.

15.

Smlouva o dílo – zajištění přípravy a zpracování dokumentace (fotbal. hřiště)

Jde o vytvoření, koordinaci a vyhodnocení dokumentace pro dotaci MŠMT na akci „Novostavba zázemí
s klubovnou u fotbalového hřiště a úprava hrací plochy se závlahou“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE smlouvu o dílo se společností ING TWO, s.r.o. IČO: 05979668 na
vytvoření, koordinaci a vyhodnocení dokumentace pro dotaci na akci „Novostavba zázemí s klubovnou
u fotbalového hřiště a úprava hrací plochy se závlahou“. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 7 (Mikulanda, Novák, Krejcárek, Bernard, Bohatová), proti: 0,
zdržel se: 2 (Pantoflíčková, Klauzová), nepřítomen: 0
Usnesení č. 19/15/20 bylo přijato.

16.

Diskuse, jiné

Předseda TJ Sokol Přestavlky z.s., Ing. Jiří Pantoflíček jménem spolku a všech jeho členů poděkoval obci
Přestavlky a zastupitelům za projevenou podporu v rámci výstavby nového zázemí s klubovnou a
úpravu fotbalového hřiště.

17.

Závěr

Tím byl program jednání vyčerpán. Předsedající ukončil zasedání v 18:55 hodin.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan č. 19/2020 ze dne 24.6.2020

Strana 9 (celkem 10)

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina ze dne 26. 4. 2020 (počet stran: 1)
2) Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (počet stran: 4)
3) Vnitřní směrnice č. 2/2020 pro nakládání s osobními údaji (počet stran: 8)
4) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 (počet stran: 10)
5) Závěrečný účet obce za rok 2019 (počet stran: 13)
6) Rozpočtové opatření č. 4/2020 (počet stran: 1)

Zápis byl vyhotoven dne: 29. června 2020
Zapisovatel: Ing. Radek Novák
Ověřovatelé zápisu: Marie Klauzová a Zdeněk Krejcárek
Podpisy:

Starosta obce: Jan Mikulanda
Podpis:

razítko:
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