OBEC PŘESTAVLKY U ČERČAN

Zápis č. 26
ze zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan
konaného dne 31.3.2021
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
Výběrové řízení – nákup komunální techniky pro údržbu obce
Neinvestiční účelová dotace pro SDH kolovraty
Rozpočtové opatření č.2/2021
Podání žádosti o dotaci – rybník V zatáčce
Revokace usnesení č. 25/10/21 - „Přestavlky – vrt“
Diskuse, jiné
Závěr
1. Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan bylo zahájeno v 19:10 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.
Přestože na účast členů zastupitelstva i účast veřejnosti se vztahuje výjimka z krizových opatření, tak
všem členům zastupitelstva byla nabídnuta možnost účasti na jednání formou videokonference v
reálném čase, bez jejich osobní přítomnosti v zasedací místnosti. Toto z různých důvodů využili 3
členové zastupitelstva – Ing. Radek Novák, Zdeněk Krejcárek a Ing. Antonín Bernard. Z celkového počtu
7 zastupitelů bylo fyzicky nebo online přítomno všech 7 zastupitelů. Zastupitelstvo bylo
usnášeníschopné po celou dobu zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce URČUJE zapisovatele zasedání zastupitelstva dne 31.3.2021 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. 26/1/21 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 31.3.2021.
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. 26/2/21 bylo přijato.
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Předsedající jménem kontrolního výboru informoval o plnění usnesení z předchozího zasedání
zastupitelstva. Zastupitelstvo obce na svém zasedání č. 25 ze dne 10.3.2021 projednalo a přijalo tato
usnesení:
25/1 až 25/3 - Zastupitelstvo obce URČILO zapisovatele, ZVOLILO ověřovatele a SCHVÁLILO program
zasedání. Zastupitelstvo VZALO NA VĚDOMÍ zápis ze zasedání č. 24.
25/4 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO poskytnutí návratné finanční výpomoci
formou bezúročné zápůjčky ve výši 50 000 Kč použitelné výhradně na úhradu
nákladů spojených s pořízením vodárny a opravy elektroinstalace v objektu Borka
Smlouva
byla podepsána.
25/5 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO prodej nevyužité hasičské cisterny Škoda Liaz 706 panu
za nabídnutou cenu 60 000 Kč. Smlouva byla podepsána, vozidlo předáno novému
majiteli.
25/6 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO záměr prodeje části pozemku v majetku obce parc.č. 986 v k.ú.
Přestavlky u Čerčan. Čeká se na vypracování geometrického plánu, poté bude záměr zveřejněn.
25/7 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO záměr prodeje části pozemku v majetku obce parc.č. 938 v k.ú.
Přestavlky u Čerčan. Čeká se na vypracování geometrického plánu, poté bude záměr zveřejněn.
25/8 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO pořízení komunální techniky – traktoru s příslušenstvím s dotací
z rozpočtu Středočeského kraje a STANOVILO komisi pro výběr této techniky. Na tomto zasedání bude
projednán výsledek výběrového řízení.
25/9 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 975 a 8/5 v k.ú.
Přestavlky u Čerčan pro zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. - nové kabelové vedení NN k
pozemku parc.č. 8/4. Smlouva byla podepsána.
25/10 - Zastupitelstvo obce na základě výběrového řízení SCHVÁLILO smlouvu o dílo na akci „Přestavlky
– vrt (parc. č. 625/10)“ s firmou Profivoda s.r.o. s nabídkovou cenou 1 105 500 Kč bez DPH. Smlouva
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nebyla podepsána, jelikož firma Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. podala námitku proti výběru
dodavatele.
25/11 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO ustanovení Ing. Antonína Bernarda jako technického dozoru
stavebníka na akci „Přestavlky – vrt (parc. č. 625/10)“ za nabídnutou cenu 10 000 Kč. Čeká se na výběr
dodavatele.
Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné námitky proti zápisu ani proti plnění úkolů vyplývajících
z přijatých usnesení. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č.25 ze zasedání dne 10.3.2021.

4. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
Obecní úřad přijal žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. Tato nezisková organizace s celostátní
působností žádá o příspěvek 3000 Kč. Uvedli, že je podporují i obce v okolí např. Lštění, Hvězdonice
nebo Čerčany. Minulý rok jsme přispěli částkou 2000 Kč.
Mezi zastupiteli proběhla diskuse o tom, kolik je různých krizových linek – např. několik linek pro
seniory, Linka důvěry, Linka pro rodinu a školu, Linka první psychické pomoci, Linka pomoci obětem
kriminality, Zelená linka a mnoho dalších. Bylo uvedeno, že není spravedlivé podpořit jen jednu z nich
nebo ve financování doplňovat úlohu státu.
Členka zastupitelstva Ing. Kamila Pantoflíčková navrhla podpořit Linku bezpečí částkou 1500 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE příspěvek Lince bezpečí, z.s., na provoz ve výši 1.500,- Kč a POVĚŘUJE
starostu obce Jana Mikulandu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 3 (Klauzová, Bohatová, Pantoflíčková),
proti: 4 (Mikulanda, Novák, Krejcárek, Bernard), zdržel se: 0, nepřítomen: 0
Usnesení č. 26/4/21 NEBYLO přijato.
5. Výběrové řízení – nákup komunální techniky pro údržbu obce
Jedná se o nákup malého komunálního traktoru s příslušenstvím – traktorový návěs, zametací kartáč,
mulčovač a čelní nakladač dle požadované specifikace v ceně do 550 000 Kč. Technika bude nakoupena
s dotací Středočeského kraje v předpokládané výši 390 000 Kč.
Dne 31.3.2021 proběhlo výběrové řízení, kam byla podána pouze 1 nabídka z celkem 4 oslovených
firem.
Hodnotící komise, ve složení Jan Mikulanda jako předseda komise, Zdeněk Krejcárek, Ing. Antonín
Bernard a Zdeněk Žížala jako členové, doporučuje zastupitelstvu jako vítěznou nabídku firmy Dabaki
s.r.o., IČ: 07120559, s nabídnutou cenou 508 500 Kč včetně DPH.
Místostarosta Ing. Radek Novák uvedl, že vzhledem ke stavu obecního rozpočtu a výběru jen z jedné
nabídky se zdrží hlasování.
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Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce na základě výběrového řízení SCHVALUJE nákup komunální techniky od firmy
Dabaki s.r.o,. IČ: 07120559, za nabídkovou cenu 508 500,- Kč a POVĚŘUJE starostu obce Jana
Mikulandu podpisem smlouvy.
2. Zastupitelstvo obce PODMIŇUJE nákup této techniky poskytnutí dotace ze Středočeského kraje,
SCHVALUJE podání žádosti o dotaci a POVĚŘUJE starostu obce Jana Mikulandu dalším jednáním v této
věci.
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. 26/5/21 bylo přijato.
6. Neinvestiční účelová dotace pro SDH kolovraty
SDH Kolovraty požádal o finanční podporu v rámci dlouhodobé spolupráce SDH Praha–Kolovraty a SDH
Přestavlky. Spolupráce bude probíhat formou zácviku nových členů, kondičních jízd a materiálního
vybavení. Zácvik a kondiční jízdy se týkají především darovaného vozu CAS 32 T 815. Částka byla
oběma sbory stanovena na 60 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE poskytnutí neinvestiční účelové dotace SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Praha – Kolovraty, IČO: 65999070 ve výši 60.000 Kč za účelem podpory činnosti a spolupráce
s SDH Přestavlky. Zastupitelstvo obce 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. 26/6/21 bylo přijato.
19:32-19:35 hod. byla předsedajícím vyhlášena přestávka z důvodu technických problémů při spojení
s členem zastupitelstva Ing. Antonínem Bernardem.
7. Rozpočtové opatření č.2/2021
Jedná se o druhé rozpočtové opatření pro rok 2021. Změny jsou v příjmech i ve výdajích. Plánovaný
schodek rozpočtu ve výši 4,6 milionu Kč, který se tímto opatřením nemění, bude uhrazen z úspor
minulých let.
Místostarosta Ing. Radek Novák uvedl, že z důvodu nedostatku financí v již schváleném rozpočtu a
nezahrnutí schváleného nákupu pozemků pod komunikacemi do tohoto rozpočtového opatření a
hlavně odebrání financí na opravu a údržbu komunikací bude hlasovat proti tomuto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE navržené rozpočtové opatření č. 2 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 (Mikulanda, Krejcárek, Pantoflíčková, Bernard, Klauzová, Bohatová),
proti: 1 (Novák), zdržel se: 0, nepřítomen: 0
Usnesení č. 26/7/21 bylo přijato.
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8. Podání žádosti o dotaci – rybník V zatáčce
Žádost o dotaci na rekonstrukci rybníku V zatáčce ze Středočeského fondu životního prostředí a
zemědělství na rok 2021.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Přestavlky u Čerčan SCHVALUJE podání žádosti o dotaci na projekt „Rybník
V zatáčce odbahnění a stavební úpravy “ ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na
rok 2021 a ZAVAZUJE SE spolufinancovat projekt z rozpočtu obce ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí
dotace.
2. Zastupitelstvo obce POVĚŘUJE starostu obce Jana Mikulandu podáním žádosti o dotaci dalším
jednáním v této věci. Realizaci projektu zastupitelstvo PODMIŇUJE podáním a získáním dotace z MZe.
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. 26/8/21 bylo přijato.
9. Revokace usnesení č. 25/10/21 - „Přestavlky – vrt“
Byla podána námitka proti uskutečněnému VŘ na dodavatele připojení nového zdroje vody
v Přestavlkách firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol.s.r.o. a vítězná firma Profivoda s.r.o. byla
z výběrového řízení vyřazena.
Jelikož je výše nabídky v druhém pořadí pro obecní
rozpočet neakceptovatelná, bylo VŘ zrušeno a bude opět vyhlášeno nové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce REVOKUJE usnesení č. 25/10/21 v plném znění.
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. 26/9/21 bylo přijato.
10.Diskuse, jiné
Starosta obce Jan Mikulanda sdělil, že v pondělí 6.4.2021 od 8 do 10 hod. bude stejně jako loni
probíhat velikonoční výdej ochranných pomůcek- respirátorů, roušek, desinfekce.
Dále vyzdvihl pro děti připravenou Stezku za Velikonoční slepičkou, které bude v provozu od zítra 1.4.
do 10.4.2021. Jejímu vytvoření věnovali čas Anička Svobodová s maminkou. Moc děkujeme.
Dne 14.4.2021 proběhne s pomocí dobrovolných hasičů prořezání aleje u cesty na Dubsko, dále místí
osadníci slíbili, že provedou nátěr borecké zastávky a fotbalisti natřou zábradlí a lavičky.
Byl vyhlášen úklid obce, který probíhá individuálně do soboty 3.4. Komunikace budou zameteny vozem
technických služeb ve středu 5.5.2021.
8.5. bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad, tentokráte bude z důvodu úspor jen jeden
(pro Borka i Přestavlky) – kdy při třídění a následné likvidaci dřevěných odpadů pomůžou hasiči. Na
pondělí 10.5. je ohlášen svoz nebezpečného odpadu pomocí TS Benešov.
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Ing. Pantoflíčková vznesla dotaz, jak to vypadá se zavedením spisového a skartačního řádu. Starosta jí
odpověděl, že se mu nepodařilo spojit s vedoucím státního archivu, takže zatím zaveden nebyl.
Zdeněk Krejcárek pochválil starostu Jana Mikulandu za nadstandartní práci nad rámec výkon funkce
starosty, hlavně provádění zimní údržby a prohrnování sněhu, kterého letos bylo opravdu hodně,
navrhl by odměnu, ale bohužel na odměny už nezbývají v rozpočtu finance. Starosta řekl, že velkou
měrou přispěl i místostarosta Radek Novák, který byl zrovna díky studiu doma a vždy vlastní čtyřkolkou
prohrnoval dlouhý úsek chodníku.
Ing. Zoubek se dotazoval na stav výstavby na hřišti a zda to bude za původní částku. Starosta mu
odpověděl, že do konce dubna by mělo být vše hotovo a částka se nemění. Zbývá navést substrát,
srovnat a zasít. Starosta dále poděkoval Ing. Antonínu Bernardovi za jeho práci v rámci technického
dozoru.
Proběhla diskuse o rekonstrukci rybníku V zatáčce, zhotovení územních studií pro lokalitu pod hřištěm,
z čehož by obec mohla něco získat. Starosta ještě doplnil informaci o probíhajících jednání možnosti
připojení Hvězdonic k přivaděči Želivky a možná úspora za výstavbu přivaděče do Přestavlk.
Místostarosta uvedl, že připraví soupis chybějících geografický názvů v rámci katastrálního území obce.
Připraví seznam všech, u kterých nebude schopen dohledat historický název, a potom bude provedena
anketa mezi obyvateli např. při veřejné schůzi.
Starosta ještě uvedl, že další zastupitelstvo by mělo být ve středu 28.4.2021.
11.Závěr
Tím byl program jednání vyčerpán. Předsedající ukončil zasedání v 20:08 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina ze dne 31. 3. 2021 (počet stran: 1)
2) Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 31.3.2021 (počet stran: 1)
3) Rozpočtové opatření č. 2/2021 (počet stran: 1)

Zápis byl vyhotoven dne: 2. dubna 2021
Zapisovatel: Ing. Radek Novák
Ověřovatelé zápisu: Ing. Kamila Pantoflíčková a Marie Klauzová
Podpisy:

Starosta obce: Jan Mikulanda
Podpis:

razítko:
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