OBEC PŘESTAVLKY U ČERČAN

Zápis č. 13 / 2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan
konaného dne 11. 12. 2019
v zasedací místnosti obecního úřadu v Přestavlkách u Čerčan od 18:30 hod.
Přítomní zastupitelé:
Jan MIKULANDA (starosta), Ing. Radek NOVÁK (místostarosta), Zdeněk KREJCÁREK, Marie

KLAUZOVÁ, Ing. Kamila PANTOFLÍČKOVÁ, Ing. Antonín BERNARD
Nepřítomní zastupitelé:

Helena BOHATOVÁ

Navrhovaný program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Schválení rozpočtu obce Přestavlky na rok 2020
Schválení rozpočtu MŠ Přestavlky na rok 2020
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021-2022
Schválení prodeje části pozemku v majetku obce parc.č. 960/5
Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje
Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce
Žádost o poskytnutí příspěvku Okresnímu sdružení hasičů v Benešově
Zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 505/6 a 504/3
Novela nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev
Zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení
Doplnění usnesení č. 11/10/19
Diskuse, jiné
Závěr
1. Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou 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
6 zastupitelů, Helena Bohatová byla omluvena. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné po celou dobu
zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce URČUJE zapisovatele zasedání zastupitelstva dne 11.12.2019 Ing. Radka Nováka a
VOLÍ ověřovatele zápisu Zdeňka Krejcárka a Marii Klauzovou.

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. 13/1/19 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 11.12.2019.
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. 13/2/19 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.12 ze dne 25.11.2019 projednalo a přijalo tato usnesení:
Usnesení č. 12/4 – Zastupitelstvo obce USTANOVILO inventurní komisi a uložilo této komisi provedení
inventarizace majetku obce do konce roku 2019. Zastupitelstvo obce zároveň USTANOVILO likvidační
komisi. Inventarizace majetku obce probíhá.
Usnesení č. 12/5 – Zastupitelstvo obce REVOKOVALO usnesení č. 11/11/19 ze zasedání dne
16.10.2019.
Usnesení č. 12/6 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené s TJ
SOKOL Přestavlky dne 9.12.2010. Dodatek byl podepsán.
Usnesení č. 12/7 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO poskytnutí neinvestiční dotace Posázaví o.p.s v
celkové výši 37.700 Kč na zajištění poskytování obecně prospěšných služeb v roce 2020. Smlouva byla
podepsána.
Usnesení č. 12/8 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO poskytnutí účelové neinvestiční dotace Posázaví
o.p.s. na akci „Čistá řeka Sázava 2020“ ve výši 5.000 Kč. Smlouva byla podepsána.
Usnesení č. 12/9 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO nákup pozemků parc.č. 969/14 o výměře 589 m2a
928/34 o výměře 289 m2 od Agra Přestavlky a.s. za cenu obvyklou dle znaleckého posudku ve výši
117.020 Kč. Po odečtení pohledávky v částce 96.460 Kč, obec uhradí zbývající část kupní ceny ve výši
20.560 Kč. Smlouva byla podepsána, zbývající část kupní ceny uhrazena.
Usnesení č. 12/10 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO navržené rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019.
Toto opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách obce dne 26.11.2019.
Usnesení č. 12/11 – Zastupitelstvo PROJEDNALO návrh rozpočtu obce Přestavlky u Čerčan na rok 2020.
Usnesení č. 12/12 – Zastupitelstvo PROJEDNALO návrh rozpočtu MŠ Přestavlky u Čerčan na rok 2020.
Usnesení č. 12/13 – Zastupitelstvo PROJEDNALO návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce
Přestavlky u Čerčan na roky 2021-2022. Návrhy rozpočtu obce a MŠ a střednědobého výhledu
rozpočtu obce byly zveřejněny na úřední desce dne 25.11.2019 a budou schvalovány na tomto
zasedání.
Usnesení č. 12/14 - Zastupitelstvo obce VYDALO obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Usnesení č. 12/15 - Zastupitelstvo obce VYDALO obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním
poplatku ze psů.
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Usnesení č. 12/16 - Zastupitelstvo obce VYDALO obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním
poplatku z pobytu. Všechny tři uvedené vyhlášky byly zveřejněny na úřední desce, právně posouzeny
Ministerstvem vnitra, kde nebyly shledány v rozporu se zákonem. Uvedené vyhlášky nabývají
účinnosti dne 1.1.2020.
Usnesení č. 12/17 - Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ rozpočet na rok 2020 a rozpočtový výhled
na roky 2021-2023 DSO BENE-BUS.
Usnesení č. 12/18 - Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO záměr odprodeje části pozemku v majetku obce
parc.č. 960/5 v k.ú. Přestavlky u Čerčan. Dle geometrického plánu se jedná o pozemek pod stavbou o
velmi malé výměře 0,34 m2. Záměr byl zveřejněn na úřední desce dne 25.11.2019.
Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné námitky proti zápisu ani proti plnění úkolů vyplývajících
z přijatých usnesení. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ zápis č. 12 ze zasedání dne 25.11.2019.

4. Schválení rozpočtu obce Přestavlky na rok 2020
Návrh rozpočtu obce Přestavlky pro rok 2020 byl řádně vyvěšen na úřední desce a internetových
stránkách obce. Závazným ukazatelem navrhovaného rozpočtu jsou paragrafy. Celkové příjmy jsou
5.530.751 Kč, rozpočet je navržen jako vyrovnaný.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE rozpočet obce Přestavlky u Čerčan na rok 2020. Závazným ukazatelem
rozpočtu jsou paragrafy. Zastupitelstvo vydává úkol místostarostovi Ing. Radku Novákovi zveřejnit
schválený rozpočet 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 (Bohatová)
Usnesení č. 13/4/19 bylo přijato.

5. Schválení rozpočtu MŠ Přestavlky na rok 2020
Návrh rozpočtu MŠ Přestavlky pro rok 2020 byl řádně vyvěšen na úřední desce a internetových
stránkách obce. Závazným ukazatelem navrhovaného rozpočtu jsou paragrafy. Celkové příjmy jsou
410.000 Kč, z toho příspěvky od obce, jako zřizovatele, jsou 150.000 Kč. Rozpočet je navržen jako
vyrovnaný.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE rozpočet MŠ Přestavlky u Čerčan, příspěvkové organizace zřízené obcí
Přestavlky na rok 2020. Zastupitelstvo vydává úkol místostarostovi Ing. Radku Novákovi zveřejnit
schválený rozpočet MŠ 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 (Bohatová)
Usnesení č. 13/5/19 bylo přijato.
6. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021-2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022 byl řádně vyvěšen na úřední desce a
internetových stránkách obce.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE střednědobý výhled rozpočtu obce Přestavlky u Čerčan na roky 20212022. Zastupitelstvo vydává úkol místostarostovi Ing. Radku Novákovi zveřejnit schválený střednědobý
výhled 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 (Bohatová)
Usnesení č. 13/6/19 bylo přijato.

7. Schválení prodeje části pozemku v majetku obce parc.č. 960/5
Jedná se o část pozemku parc.č. 960/5 o výměře 0,34 m2 v k.ú. Přestavlky u Čerčan z důvodu
vypořádání pozemku pod stavbou. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce. Na obecní úřad
dorazila jen jedna nabídka s uvedenou cenou 125 Kč od
, doručena
dne 9.12.2019 pod č.j. 573/19.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE prodej části pozemku v majetku obce parc.č. 960/5 v k.ú. Přestavlky u
Čerčan
. Dle
geometrického plánu č. 590-56/2019 od Ing. Vladimíra Bareše se po oddělení jedná o pozemek o
výměře 0,34 m2 za cenu 125 Kč. Veškeré náklady spojené se zhotovením smlouvy a vkladem práva
vlastnického uhradí strana kupující. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Jana Mikulandu podpisem
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 (Bohatová)
Usnesení č. 13/7/19 bylo přijato.

8. Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje
Jde o podání žádosti o dotaci na workoutové hřiště v Přestavlkách, na které máme připravený projekt a
stavební povolení. Spoluúčast žadatele je stanovena na 20 % z celkových uznatelných nákladů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE podání žádosti o dotaci ve výši 363.000 Kč na workoutové hřiště do
Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
obnovy venkova. Dotace se poskytuje do výše 80 % z celkových uznatelných nákladů, spoluúčast
žadatele je stanovena na 20 %. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Jana Mikulandu podáním žádosti
o dotaci a Posázaví o.p.s. provedením výběrového řízení na dodavatele.
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. 13/8/19 bylo přijato.

9. 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. Dle zákona musí být návrh na
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poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce řádně odůvodněn a projednán jako
samostatný bod jednání. Důvody poskytnutí mimořádné odměny jsou především modernizace a
administrace internetových stránek obce, opravy v evidenci stavebních objektů v registru adres a
nemovitostí (RÚIAN) a veškerá činnost týkající se vypořádání pozemků pod místními komunikacemi,
příprava a kontrola smluv a právních předpisů obce, uspořádání archivu, příprava na skartaci a
v neposlední řadě příprava obecního kalendáře.
Starosta obce poděkoval za odvedenou práci a navrhl poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi
Ing. Radku Novákovi ve výši 15.000 Kč čistého, což po započtení daně a všech pojištění je 18.634 Kč
hrubého. Zastupitelka Ing. Kamila Pantoflíčková navrhla uvádět jen hrubé částky z důvodu snazšího
výpočtu daně a sociálního či zdravotního pojištění.
Po krátké diskusi mezi zastupiteli byla navržena částka 20.000 Kč hrubého, ze které bude odečtena daň
a další zákonné srážky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích SCHVALUJE poskytnutí mimořádné
odměny Ing. Radku Novákovi ve výši 20.000 Kč hrubého a to za splnění mimořádných nebo zvláště
významných úkolů obce. Důvody poskytnutí odměny jsou: práce na modernizaci a vzorná administrace
internetových stránek obce, opravy v evidenci stavebních objektů v registru adres a nemovitostí,
činnosti týkající se vypořádání pozemků pod místními komunikacemi, příprava a kontrola smluv a
právních předpisů obce, vybavení a přehledné uspořádání archivu obce.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 5 (Mikulanda, Krejcárek, Bernard, Pantoflíčková, Klauzová), proti: 0,
zdržel se: 1 (Novák), nepřítomen: 1 (Bohatová)
Usnesení č. 13/9/19 bylo přijato.

10.

Žádost o poskytnutí příspěvku Okresnímu sdružení hasičů v Benešově

Okresní sdružení hasičů v Benešově zaslalo žádost o finanční pomoc na zabezpečení činnosti okresního
sdružení hasičů v roce 2020, kterou vyúčtují dle toho, na jakou akci bude použita. Jako hlavní akci
uvedli 25. celorepublikový reprezentační ples Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jelikož obec
Přestavlky nedisponuje velkým rozpočtem a při pořádání mnoha akcí pro naše občany podporuje
především místní spolky včetně hasičů, bylo zastupiteli navrženo pro tento rok OSH Benešov
nepřispívat. Obec Přestavlky ze svého rozpočtu mimo jiné financuje vybavení jednotky SDH obce
včetně provozu veškeré techniky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZAMÍTÁ žádost o poskytnutí finančního příspěvku Okresnímu sdružení hasičů
v Benešově.
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. 13/10/19 bylo přijato.

11.

Zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 505/6 a 504/3

Jedná se o pozemky parc.č. 505/6 a 504/3 v majetku
. Pro obec
jsou tyto pozemky velmi důležité z důvodu vedení gravitační kanalizace a také vodovodu. Vymezení
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věcného břemene je dle GP č.620-263/2019 od firmy GEDEX, Geodetické služby Jaroslav Hácha. Jde o
plochu navazující na obecní pozemek par.č. 505/7 ve stejné šíři. S majiteli je domluveno, že úhrada za
zřízení věcného břemene bude 1000 Kč, předaných při podpisu smlouvy a také zřízení přípojky na
vodovodní a kanalizační síť, procházející přes dotčené pozemky, na náklady obce.
Místostarostou bylo připomenuto, že se při opravě a výstavbě kanalizace musí myslet na vybudování
dostatečných šachet pro kontrolu a čištění, aby se uvedené pozemky u rodinného domu v budoucnu již
nemusely nijak narušovat např. výkopovými pracemi. Zdeněk Krejcárek doplnil, že bude
pravděpodobně nutné na těchto pozemcích vysadit i ovocné stromy, které bude nutné z důvodu
výkopových prací odstranit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě na
pozemcích parc.č. 505/6 a 504/3 v k.ú. Přestavlky u Čerčan v majetku
, bytem
a
, bytem
, vymezeného dle
GP č.620-263/2019 od firmy GEDEX. Úhrada za zřízení věcného břemene je smlouvou stanovena na
1000 Kč a zřízení přípojky k vodovodní a kanalizační síti na náklady obce. Žádné další poplatky za
připojení inženýrských sítí či zhodnocení pozemku nebudou požadovány. Náklady na pořízení
geometrického plánu, vyhotovení smlouvy a zápis do katastru nemovitostí hradí obec. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu Jana Mikulandu podpisem smlouvy a podáním návrhu na zápis do katastru
nemovitostí.
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. 13/11/19 bylo přijato.

12.

Novela nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev

Došlo k novelizaci nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků. Dosavadní částky stanovené v příloze nařízení vlády byly navýšeny o 10 % s
účinností od 1. ledna 2020. Dle metodiky Ministerstva vnitra ČR zaslané obci datovou schránkou,
územně samosprávné celky mohou přijímat na svých zasedáních případné změny výše odměn
neuvolněným členům zastupitelstev již nyní a nemusí se čekat na zveřejnění ve sbírce zákonů.
Zastupitelstvo obce Přestavlky rozhoduje o poskytnutí odměn neuvolněným zastupitelům, kromě
uvolněného starosty, který má na odměnu právní nárok a její výše pevně stanovena nařízením vlády č.
318/2017 Sb. Všechny odměny jsou uvedeny v hrubých částkách, bude z nich stržena daň, sociální a
zdravotní pojištění. Odměna za výkon funkce starosty se mění z dosavadních 43.858 Kč na 48.244 Kč.
Maximální výše odměn členů zastupitelstva dle novely nařízení vlády v naší obci (do 600 obyvatel)
může být:
a) 1.448 Kč - u člena zastupitelstva bez dalších funkcí
b) 2.412 Kč – u člena výboru či komise
c) 2.894 Kč – u předsedy výboru či komise
d) 26.051 Kč – u místostarosty
Starosta informoval o návrhu sdružení měst a obcí, aby platy zastupitelů byly hrazeny či paušálně
dotovány ze státního rozpočtu z důvodu velkého zatížení obecních rozpočtů. Odměny se neustále
zvyšují a menší obce na to nemají kde brát. Zatím jde jen o návrh prezentovaný starostům na
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan č. 13/2019 ze dne 11.12.2019

Strana 6 (celkem 9)

společném shromáždění. Starosta dále doplnil, že se odměny zastupitelů v Přestavlkách v historii
několikrát nenavyšovaly, i přes navýšení nařízením vlády se ponechávaly v původní výši a dal možnost
všem zastupitelům se vyjádřit k navrhované výši odměn.
Po dohodě s místostarostou a zastupiteli, starosta navrhl odměnu za výkon funkce místostarosty obce
ve výši jedné třetiny odměny starosty, což je zaokrouhleno 16.100 Kč hrubého (doposud bylo 11.000 Kč
hrubého), neuvolněným členům zastupitelstva bez dalších funkcí bude poskytována měsíční odměna
ve výši 1 400 Kč (doposud bylo 1000 Kč). Za výkon funkce předsedy výboru či komise (s výjimkou
osadního výboru) navrhl poskytovat odměnu ve výši 2 800 Kč (doposud bylo 2459 Kč) a za výkon člena
výboru a komise (s výjimkou osadního výboru) navrhl poskytovat odměnu ve výši 2 400 Kč měsíčně
(doposud bylo 2049 Kč).
Ing. Kamila Pantoflíčková navrhovala přidat odměnu za výkon funkce místostarosty, za odváděnou
práci, aby se nemusela řešit mimořádná odměna. Místostarosta Ing. Radek Novák to odmítl a požádal
zastupitele o ponechání navrhované odměny ve výši jedné třetiny odměny starosty a sdělil, že i tak mu
to přijde jako obrovská suma z rozpočtu obce. Místostarosta dodal, že se bude snažit i nadále pracovat
pro obec co nejlépe, vzdělávat se a učit se nové postupy, aby úřad a obec dobře fungovaly. Řekl, že
vůbec neví, jak má hlasovat, protože se u jeho odměny jedná o nejvyšší rozdíl v navrhnuté částce a
odměny jdou z rozpočtu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přestavlky u Čerčan v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
STANOVUJE svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících hrubých
částkách:
a) 1.400 Kč - u člena zastupitelstva bez dalších funkcí
b) 2.400 Kč – u člena výboru nebo komise (kromě osadního výboru)
c) 2.800 Kč – u předsedy výboru nebo komise (kromě osadního výboru)
d) 16.100 Kč – u místostarosty
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce bude poskytována
jedna odměna, a to za tu funkci, kde stanovilo zastupitelstvo obce nejvyšší odměnu.
Uvedené odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce se budou poskytovat od
1.ledna 2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude
odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí,
tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise,
člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 5 (Mikulanda, Krejcárek, Bernard, Pantoflíčková, Klauzová), proti: 0,
zdržel se: 1 (Novák), nepřítomen: 1 (Bohatová)
Usnesení č. 13/12/19 bylo přijato.

13.

Zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení

Jedná se o zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce a.s. na pozemku v majetku obce
parc.č. 975.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE zřízení věcného břemene z důvodu stavby distribučního zařízení –
kabelové vedení NN na pozemku v majetku obce parc.č. 975. Rozsah omezení věcným břemenem činí
15 bm. Obci bude vyplacena jednorázová náhrada ve výši 1000 Kč plus DPH. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce Jana Mikulandu podpisem 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 (Bohatová)
Usnesení č. 13/13/19 bylo přijato.

14.

Doplnění usnesení č. 11/10/19

Jedná se o doplnění usnesení, týkající se účelového příspěvku poskytnutého obcí Vranov na vybavení
MŠ Přestavlky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE doplnění usnesení zastupitelstva č. 11/10/19 ze dne 16.10.2019 takto:
Do usnesení se přidává věta: „Poskytnutý příspěvek bude v plné výši převeden na účet příspěvkové
organizace MŠ Přestavlky u Čerčan.“
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. 13/14/19 bylo přijato.

15.

Diskuse, jiné

Starosta Jan Mikulanda informoval o přípravě výběrového řízení na výstavbu kabin a úpravu hřiště,
které zajišťuje Posázaví o.p.s., a informoval zastupitele o oslovených firmách. Do hodnotící komise byli
za obec Přestavlky, zastupiteli navrženi starosta Jan Mikulanda a Ing. Antonín Bernard. Místostarosta
doplnil, že při realizaci není až tak důležité, kdo bude stavbu realizovat, ale nejdůležitější je kvalitní
stavební dozor.
Starosta dále informoval zastupitele o jednání s majitelem pozemků pod hřištěm z důvodu vypořádání
pozemků pro budoucí komunikace a inženýrské sítě. Na celou tuto lokalitu bude doplněna studie
zastavitelnosti a návrhy vedení inženýrských sítí a poté bude řešeno vypořádání pozemků.
Ing. Bernard doplnil, že se obává toho, že stavba kabin bude provedena na navážce, což může být
problém. Po diskusi mezi zastupiteli bylo domluveno, že je potřeba schůzka mezi projektantem,
dodavatelskou stavební firmou a případně udělat zkoušku únosnosti.
Starosta dále řekl, že bude zajištěn svoz jedlých olejů a tuků. U hasičské zbrojnice bude umístěna jedna
nádoba, kterou budou Technické služby Benešov vyvážet na vyžádání. Dále budou zajištěny nádoby na
plechovky a drobné kovy. Místostarosta doplnil, že předběžně byly objednány tři nádoby.
Starosta nakonec informoval o proběhlé Mikulášské párty a o zajištění Mikulášské nadílky pro děti
z dětského domova ze Sázavy, kteří byli z akce nadšení a byli i dobře přijati místními obyvateli. Padl
návrh, že by se místní obyvatelé složili a koupili dětem dárky k Vánocům, které si napíšou, což je lepší
než dávat peníze.
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16.

Závěr

Tím byl program jednání vyčerpán. Předsedající ukončil zasedání v 19:42 hod.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Příloha č. 13/1/19 – Prezenční listina ze dne 11.12.2019 (počet stran: 1)
Příloha č. 13/4/19 – Schválený rozpočet obce Přestavlky na rok 2020 (počet stran: 4)
Příloha č. 13/5/19 – Schválený rozpočet MŠ Přestavlky na rok 2020 (počet stran: 1)
Příloha č. 13/6/19 – Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021-2022 (počet stran: 1)

Zápis byl vyhotoven dne: 12.prosince 2019
Zapisovatel: Ing. Radek Novák
Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Krejcárek a Marie Klauzová
Podpisy:
Starosta obce: Jan Mikulanda
Podpis:

razítko:
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