Zápis č. 8/2015 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce ze dne 2. 6. 2015

Zápis č.8 z mimořádného zasedání ZO Tuklaty
ze dne 2. 6. 2015 od 19:00hod na OÚ v Tuklatech
1.

Prezence

Přítomni: dle prezenční listiny
Nepřítomni: JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Petr Horký
Starosta zahájil zasedání v 19:05 hod a konstatoval, že je přítomno 7 zastupitelů, zasedání je řádně
svoláno a je usnášení schopné.
Starosta navrhl program s těmito body:
1. Prezence
2. Schválení programu
3. Pověření dvou členů zastupitelstva obce k ověřování
4. Pověření starosty obce k podpisu smlouvy o dílo se spol. OPTIMA na vypracování PD
akce „Rekonstrukce ul. Spojovací v obci Tuklaty“
5. Projednání podmínek vstupu obce Tuklaty do dobrovolného svazku obcí „Povýmolí“ se
starostou města Úvaly, Ing. Petrem Boreckým.

2.
Schválení programu
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 2/7/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
schvaluje
program zasedání zastupitelstva.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 2/7/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 7 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Drahomír Ducháč, Michal
Chroust, Martina Milotová, Ing. Ivan Franc
Proti:
0
Zdržel se:
0
3.

Pověření dvou členů zastupitelstva obce k ověřování zápisu ze zasedání ZO Tuklaty

Jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni zastupitelé Martina Milotová, Drahomír Ducháč
4.
Pověření starosty obce k podpisu smlouvy o dílo se spol. OPTIMA na vypracování
PD akce „Rekonstrukce ul. Spojovací v obci Tuklaty“
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 4/7/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo se spol. OPTIMA na
vypracování projektové dokumentace akce „Rekonstrukce ul. Spojovací v obci Tuklaty“
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 4/7/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 7 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Drahomír Ducháč, Michal
Chroust, Martina Milotová, Ing. Ivan Franc
Proti:
0
Zdržel se:
0
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5.
Projednání podmínek vstupu obce Tuklaty do dobrovolného svazku obcí „Povýmolí“
se starostou města Úvaly, Ing. Petrem Boreckým
Starosta Úval Ing. Petr Borecký podal na úvod následující informaci:
Příprava projektu svazkové školy probíhá od 12/2014. Stávající ZŠ v Úvalech stačí pro potřeby
Úval, nelze přijímat nikoho z okolních obcí. Pokud bude realizován developerský záměr Hostín,
bude kapacita ZŠ nedostatečná. Developer se zavázal v rámci tohoto záměru postavit 1. stupeň ZŠ
pro potřeby Úval.
Projekt svazkové školy má sloužit celému mikroregionu Úval a okolních obcí, pro potřeby Úval
není zásadní. Z toho plynou ostatní zvažované aktivity svazku, tj. odpadové hospodářství, sociální
služby, atd. Od r. 2017 mají být svazky podpořeny dotačními tituly z MMR. V současnosti jsou
zřizovací smlouva a návrh stanov svazku schváleny obcemi Úvaly, Zlatá, Dobročovice, Květnice,
Sibřina, ve Škvorci bude referendum.
Následně se starosta Úval vyjádřil k připomínkám zastupitelů obce Tuklaty zpracovaných
JUDr. Ing. Ammerlaan (viz příloha)
1) Úvaly ponesou hlavní tíži projektu. Primárním cílem svazku je výstavba školy, následně
nejsou vyloučeny další aktivity dle zakládací listiny.
2) Je možné diskutovat o poměru hlasů nutných ke schválení záměru svazku, ne o
jednomyslnosti. Je možno diskutovat o pravomocích rady svazku. Odměňování
funkcionářů svazku schvaluje valná hromada.
3) Pozemek pro plánovanou výstavbu ZŠ patří soukromé společnosti, podmínky jeho
poskytnutí pro účely výstavby ZŠ budou předmětem dalšího jednání.
4) Odhad rozpočtu svazkové školy zpracovával p. starosta spolu s projektanty → zatím
odhad dle podobných staveb.
5) Odhad provozních nákladů svazkové školy je nyní cca 4-5 mil. Kč/rok.
6) Projekt ZŠ zatím není k dispozici.
7) Zaměstnanci svazku zatím nejsou žádní.

ZO následně projednalo předložený návrh svazkové školy v Úvalech, která by na základě
veřejnoprávní smlouvy zajišťovala přijímání žáků na druhý stupeň ZŠ do Úval. Vzhledem k tomu,
že škola se v této době začíná projektovat, předpokládá se finanční spoluúčast na výstavbě tohoto
zařízení. Podle současných finančních úvah, se předpokládá, že obec Tuklaty by měla přispět
částkou 2.608.696,- Kč a za to by získala dvě třídy na druhém stupni pro 56 žáků. (28 na jednu
třídu).
Usnesení k bodu č. 5: Zastupitelstvo obce Tuklaty souhlasí se vstupem obce Tulaty do
Dobrovolného svazku obcí Povýmolí
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 5/7/2015 nebylo schváleno v počtu hlasů 0 – 1 – 6.
Pro:
0
Proti:
6 - Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, , Michal Chroust,
Martina Milotová, Ing. Ivan Franc
Zdržel se:
1 - Drahomír Ducháč
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Příloha:
PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZAKLADATELSKÉ SMLOUVY A STAV DOBROVOLNÉHO
SVAZKU POVÝMOLÍ zpracované JUDr. Ing. Ammerlaan

Zapsal Ing. Ivan Franc
Ověřovatelé:
Martina Milotová
v. r.

Drahomír Ducháč
v. r.

Petr Jenšovský
starosta
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