OBEC PŘESTAVLKY U ČERČAN

Zápis č. 8 / 2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan
konaného dne 3. 6. 2019
v zasedací místnosti obecního úřadu v Přestavlkách u Čerčan od 18:00 hod.
Přítomní zastupitelé:
Jan MIKULANDA (starosta), Ing. Radek NOVÁK (místostarosta), Zdeněk KREJCÁREK, Ing. Kamila
PANTOFLÍČKOVÁ, Ing. Antonín BERNARD

Nepřítomní zastupitelé: Marie Klauzová, Helena Bohatová - omluveni
Navrhovaný program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Seznámení se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Schválení účetní závěrky obce za rok 2018
Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
Schválení účetní závěrky MŠ Přestavlky u Čerčan za rok 2018
Rozpočtové opatření č. 3/2019
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Centrum Péče Čerčany“
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu hejtmana Střed. kraje
Smlouva o dílo – investiční záměr vodovodu, kanalizace a ČOV
Zadání projektové dokumentace na připojení nového zdroje pitné vody - Přestavlky
Spolufinancování přeložení distribučního zařízení NN v lokalitě Borka
Souhlas se zřízením věcného břemene pro distribuční zařízení v lokalitě Borka
Smlouva o převzetí a péči o toulavé a opuštěné psy odchycené na území obce
Obnova pomníku padlých
Poskytnutí dotace z rozpočtu obce divadelnímu spolku
Diskuse, jiné
Závěr

1. Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky u Čerčan bylo zahájeno v 18:05 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
5 zastupitelů. Marie Klauzová a Helena Bohatová byly omluveny. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné
po celou dobu zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce URČUJE zapisovatele zasedání zastupitelstva dne 3.6.2019 Ing. Radka Nováka a
VOLÍ ověřovatele zápisu Ing. Antonína Bernarda a Ing. Kamilu Pantoflíčkovou.

Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 5 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 2
Usnesení č. 8/1/19 bylo přijato.

2. Schválení programu zasedání
Předsedající seznámil přítomné s navrhovaným programem zasedání (viz strana 1) včetně doplněných
bodů 13-17.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE navržený program zasedání dne 3.6.2019.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 5 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 2
Usnesení č. 8/2/19 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. 7 ze dne 6.5.2019 přijalo tato usnesení:
Usnesení č. 7/4 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO poptání vypracování investičního záměru
porovnávající varianty výstavby vodovodu a kanalizace v Přestavlkách. Splněno.
Usnesení č.7/6 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO poptání nabídek a zadání opravy místních komunikací
v obci včetně odvodnění komunikace od Čistce k hlavní silnici. Splněno.
Usnesení č.7/7 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO SMĚNU pozemků v majetku obce parc.č. 603/14,
969/13, 969/14 za pozemky v majetku Agra Přestavlky a.s. parc.č. 390/22, 402/1 a 625/10 vše v k.ú.
Přestavlky u Čerčan, na kterých byly nalezeny zdroje pitné vody. Smlouva byla podepsána.
Usnesení č.7/8 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO PRONÁJEM částí pozemků v majetku obce par.č.
944/1 a 440/2 panu
za nabídnutou cenu 2500 Kč ročně. Jedná se o plochu vymezenou
dvěma rohovými hraničními body pozemků parc.č. 440/10 a parc.č. 944/11 o celkové výměře cca 130
m2. Smlouva byla podepsána.
Usnesení č.7/9 – Zastupitelstvo SCHVÁLILO poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu obce společnosti TŘI o.p.s. na pořádání hospicových akcí ve výši 3.000 Kč. Smlouva byla
podepsána.
Usnesení č.7/10 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO objednávku 70 ks knih Benešovsko z nebe
s prezentací obce včetně přebalů za nabídnutou cenu 32 802 včetně DPH. Knihy byly objednány.
Usnesení č.7/11 – Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO opravu zápisu č. 6/2019. Oprava byla provedena.
Místostarosta Ing. Radek Novák upozornil na chybu v zápisu u bodu č. 9, kde je chybně uvedeno číslo
usnesení 7/8/19. Má být správně uvedeno 7/9/19. Znění usnesení se nijak nemění. V zápisu byla
provedena ruční oprava.
Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné námitky proti zápisu ani proti plnění úkolů vyplývajících
z přijatých usnesení. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ zápis č. 7 ze zasedání dne 6.5.2019.

4. Seznámení se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Krajský úřad Středočeského kraje provedl přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 ve dnech 24.9.
2018 a 29.4.2019. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce provedeném dne 24.9.2018 byly zjištěné
drobné chyby a nedostatky, které byly napraveny.
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Závěr přezkoumání ze dne 29.4.2019 je takový, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přestavlky u Čerčan za rok 2018 byla zveřejněna dne
9.5.2019 a bude v příloze zápisu.
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přestavlky u
Čerčan za rok 2018.

5. Schválení účetní závěrky obce za rok 2018
Veškeré podklady k účetní závěrce za rok 2018 byly řádně vyvěšeny a zveřejněny na internetových
stránkách obce od 9.5.2019. Doposud nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky k účetní závěrce
obce za rok 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE účetní závěrku obce Přestavlky u Čerčan za rok 2018, 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: 5 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 2
Usnesení č. 8/5/19 bylo přijato.

6. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
Návrh závěrečného účtu obce Přestavlky za rok 2018 byl řádně vyvěšen na úřední desce a spolu se
všemi přílohami zveřejněn na internetových stránkách obce od 9.5.2019. 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 SCHVALUJE Závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 5 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 2
Usnesení č. 8/6/19 bylo přijato.
7. Schválení účetní závěrky MŠ Přestavlky u Čerčan za rok 2018
Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Přestavlky za rok 2018 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 2018. Zastupitelstvo dále SCHVALUJE převedení
přebytku hospodaření ve výší 9261 Kč do fondu odměn.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 5 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 2
Usnesení č. 8/7/19 bylo přijato.
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8. Rozpočtové opatření č. 3/2019
Jedná se o třetí rozpočtové opatření schvalované zastupitelstvem. S návrhem rozpočtového opatření
č.3 pro rok 2019 se všichni zastupitelé seznámili. Plánovaný schodek rozpočtu ve výši 851 576 Kč bude
pokryt z úspor minulých let. Znění této úpravy bude v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE navržené rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2019.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 5 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 2
Usnesení č. 8/8/19 bylo přijato.

9. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Centrum Péče
Čerčany“
Jedná se o bezplatnou partnerskou spolupráci a možnost následné péče a vzdělávání občanů Přestavlk.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace
projektu Centrum Péče Čerčany uzavřenou se společností TŘI o.p.s., IČ: 18623433 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 5 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 2
Usnesení č. 8/9/19 bylo přijato.

10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu hejtmana Střed.
kraje
Na základě žádosti o dotaci, bylo zastupitelstvem Středočeského kraje schválena dotace v částce 30
tisíc Kč na oslavu dětského dne a výročí přendání pomníku padlých 50 let.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana v celkové částce 30 tisíc Kč na oslavu dětského
dne a výročí přendání pomníku padlých a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 5 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 2
Usnesení č. 8/10/19 bylo přijato.

11.

Smlouva o dílo – investiční záměr vodovodu, kanalizace a ČOV

Jedná se o analýzu a vypracování investičního záměru na všechny možné varianty technického řešení
vodovodního systému, jak vodovodu, tak kanalizace s ČOV, a to komplexně v rámci Přestavlk včetně
odborného posouzení a návrhu dalšího postupu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE Smlouvu o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
se sídlem Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO:47116901 na vypracování investičního záměru zásobení
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pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod za částku 99 000 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 4 (Mikulanda, Novák, Krejcárek, Bernard)
proti: 0 zdržel se: 1 (Pantoflíčková) nepřítomen: 2 (Bohatová, Klauzová)
Usnesení č. 8/11/19 bylo přijato.

12. Zadání projektové dokumentace na připojení nového zdroje pitné vody Přestavlky
Jde o schválení provozu nového vydatného vrtu v lokalitě Přestavlky a jeho připojení do systému
místního vodovodu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE zadání vypracování projektové dokumentace na připojení nového

zdroje pitné vody v lokalitě Přestavlky za maximální cenu 50 000 Kč bez DPH.

Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 5 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 2
Usnesení č. 8/12/19 bylo přijato.

13.

Spolufinancování přeložení distribučního zařízení NN v lokalitě Borka

Na obecní úřad dorazila žádost o spolufinancování přeložky distribučního zařízení v lokalitě Borka.
Jedná se o sloup, který musí být přeložen z důvodu vybudování nové místní komunikace. Žádost podali
majitelé pozemků, na kterých plánují výstavbu RD a tato komunikace pro ně bude obslužná.
Předběžný odhad ceny je částka cca 95 tisíc Kč. Dle „Plánovací smlouvy“ schválené zastupitelstvem
17.4.2019, má veškeré náklady na inženýrské sítě hradit investor, proto je zapotřebí vyhotovit dodatek
této smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE dodatek plánovací smlouvy o napojení inženýrských sítí a příjezdové
komunikace na pozemek parc.č. 467, k.ú. Přestavlky u Čerčan (schválené zastupitelstvem dne 17.4.2019
usnesením č. 6/12/19), který řeší spolufinancování v 50% výši vynaložených nákladů k přeložení
distribučního zařízení nutné k vybudování nové komunikace za podmínky následného bezplatného
převodu majetkových práv pozemku parc.č. 467/8 a stavby místní komunikace včetně příslušenství na
obec Přestavlky u Čerčan včetně nákladů spojených s převodem.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 5 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 2
Usnesení č. 8/13/19 bylo přijato.

14.

Souhlas se zřízením věcného břemene pro distribuční zařízení v lokalitě Borka

Plánované přeložení sloupu a vedení NN v lokalitě Borka se týká i pozemku v majetku obce parc.č. 943.
Proto přišla žádost o souhlas s umístěním stavby a zřízení věcného břemene na tuto distribuční
soustavu.
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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 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 5 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 2
Usnesení č. 8/14/19 bylo přijato.

15.

Smlouva o převzetí a péči o toulavé a opuštěné psy odchycené na území obce

Jedná se o smlouvu, která zajišťuje příjem a následnou péči o toulavé nebo opuštěné psy odchycené na
území obce Přestavlky u Čerčan uzavíranou mezi obcí a spolkem Naděje pro čtyři packy. Pro obec ze
smlouvy nevyplývá žádný paušální poplatek, jen se hradí částka za předané psy, u kterých se do
jednoho měsíce nenajde majitel. Tato částka pokrývá ubytování, krmivo a veterinární péči a je ve výši
3500 Kč u psa do 20 kg a 6000 Kč u psa nad 20 kg.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE smlouvu o převzetí a péči o toulavé a opuštěné psy odchycené na území
obce Přestavlky u Čerčan se spolkem Naděje pro čtyři packy, IČO: 22843515 zastoupené paní Ing.
Ivanou Jägrovou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 5 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 2
Usnesení č. 8/15/19 bylo přijato.
16. Obnova pomníku padlých
Byla poptána celková obnova tohoto pomníku u několika kameníků a jediný, kdo by byl schopen ho
v dohledné době zrestaurovat, je pan Petr Vrabec. Nabídl očištění, kompletní přespárování pomníku a
vystříbření nápisu (350 písmen) za celkovou cenu 15 246 Kč včetně DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE zadání obnovy pomníku padlých v Přestavlkách firmě Kamenictví Petr
Vrabec, IČ: 70720576 za nabídkovou cenu 15 246 Kč včetně DPH s termínem předání díla do 28.6.2019.
Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 5 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 2
Usnesení č. 8/16/19 bylo přijato.

17.

Poskytnutí dotace z rozpočtu obce divadelnímu spolku

Jde o příspěvek Občanské vzdělávací jednotě „Komenský“ v Choceradech z.s. za divadelní představení
odehrané v Přestavlkách na oslavě dne matek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Občanské vzdělávací jednotě „Komenský“ v Choceradech z.s., IČ:49828614 na divadelní
představení „Čertův Švagr“ ve výši 3000 Kč.
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Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani námitky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 5 (všichni přítomní) proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 2
Usnesení č. 8/17/19 bylo přijato.

18.

Diskuse, jiné

Na dotaz přítomného občana proběhla diskuse o údržbě pozemků v majetku obce.

19.

Závěr

Tím byl program jednání vyčerpán. Předsedající ukončil zasedání v 19:00 hod.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Příloha č. 8/1/19 – Prezenční listina ze dne 3.6.2019 (počet stran: 1)
Příloha č. 8/4/19 – Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 (počet stran: 9)
Příloha č. 8/6/19 – Závěrečný účet obce za rok 2018 (počet stran: 6)
Příloha č. 8/8/19 – Rozpočtové opatření č.3/2019 (počet stran: 4 )

Zápis byl vyhotoven dne: 10. června 2019
Zapsal: Ing. Radek Novák
Ověřovatelé zápisu: Ing. Antonín Bernard a Ing. Kamila Pantoflíčková
Podpisy:

Starosta obce: Jan Mikulanda
Podpis:

razítko:
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