Zápis č. 4/2012
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 2. 5.2 012 od 18.00 hod na
OÚ v Tuklatech
Přítomni: Petr Jenšovský, Michal Chroust, Ing. Martina Procházková, Vlastimil Fouček, Ing.
Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický, Lenka Svobodová, Monika Petrisková, Ing. Ivan
Franc
Omluveni:
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva Obcí Tuklaty a Tlustovousy v 18.00 hod., přivítal
přítomné a konstatoval, že je přítomno 9 zastupitelů, zasedání bylo řádně svoláno a je
usnášení schopné.
Bod č. 2: Pověření dvou členů zastupitelstva obce k ověřování zápisu ze zasedání ZO
Tuklaty
Jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni zastupitelé Ing. Ivan Franc a Michal Chroust
Bod č. 3: Schválení programu
Starosta navrhl program s těmito body:
1. Prezence
2. Ověřovatelé zápisu
3. Schválení programu
4. Kontrola zápisu č. 3/2012
5. Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro
část lokality Přední čtvera
6. Projednání nabídky na opravy obecních komunikací
7. Projednání a schválení a příspěvku na palivo pro rok 2012 paní Anny Svatošové
z Tlustovous.
8. Vyhlášení výsledků výběrového řízení na zateplení MŠ v Tuklatech a pověření
starosty obce podepsáním smlouvy s vítěznou firmou.
9. Pověření starosty obce k jednání s bankami o podmínkách úvěru na akci zateplení MŠ.
10. Návrh ředitelky paní Heleny Gablerové na schválení změny v zápisu rejstříku škol,
která se týká navýšení kapacity jídelny na 100 jídel denně, 1. 9. 2012.
11. Žádost fotbalového klubu Tj Čechie Tuklaty o dotaci na Dětský sportovní den ve výši
6.000,-- Kč, který pořádá dne 9. června 2012 do 14.00 hod na hřišti Čechie.
12. Připomínky zastupitelů
Zastupitel Ing. Jelínek navrhuje přidat bod „Informace o dotaci na výsadbu třešňové aleje“
Zastupitelstvo po projednání přijalo usnesení č. 1/4/2012:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
schvaluje
program zasedání zastupitelstva
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 1/4/2012 bylo schváleno v počtu hlasů 9 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Vlastimil Fouček, Michal Chroust, Ing. Martina Procházková,
Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Pavel Jelínek, Monika Petrisková, Lenka Svobodová,
Ing. Ivan Franc Proti: 0 Zdržel se: 0
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Bod č. 4: Kontrola zápisu z minulé schůze
Pan starosta zrekapituloval zápis č. 3/2012.
Zastupitel Fouček upozorňuje, že v zápise č. 3/2012 je chybně v bodě č. 10 ve větě „Pan
starosta odpovídá, že tohoto se zplnomocnění netýká, plná moc má být pouze k jednání
s Pozemkovým úřadem, o zaměřování, rozdílech apod. bude rozhodovat zastupitelstvo.“
uveden Pozemkový úřad, má být Katastrální úřad.

Bod č. 5: Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pro část lokality Přední čtvera.
Pan starosta informuje o smlouvě o smlouvě budoucí č. IV-12-6013937/1, kterou
zastupitelům rozeslal e-mailem k nahlédnutí.
Zastupitelstvo po projednání přijalo usnesení č. 2/4/2012:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí č. IV-12-6013937/1.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 2/4/2012 bylo schváleno v počtu hlasů 9 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Vlastimil Fouček, Michal Chroust, Ing. Martina Procházková,
Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Pavel Jelínek, Monika Petrisková, Lenka Svobodová,
Ing. Ivan Franc Proti: 0 Zdržel se: 0

6. Projednání nabídky na opravu obecních komunikací
Pan starosta informuje zastupitele o nabídce na opravu komunikací a dotazuje se zastupitelky
Ing. Procházková, zda-li na tento typ opravy není vypsána dotace.
Zastupitelka Ing. Procházková odpovídá, že ne.
Pan starosta, se přesto domnívá, že bysme nabídku měli alespoň částečně využít a navrhuje,
aby se problémem začala zabývat stavební komise.
Zastupitelka Ing. Procházková informuje, že možná region Pošembeří poskytuje na tyto
opravy dotace, tuto možnost prověří.
Starosta navrhuje použít prostředky z rozpočtu.
Zastupitel Ing. Jelínek navrhuje opravit cestu K Bytovkám, alespoň vysypáním štěrkem.
Zastupitel Chroust navrhuje na tento problém použít recyklát, který byl použit v Lokalitě
v Obůrkách.
7. Projednání a schválení příspěvku na palivo pro rok 2012 paní Anny Svatošové
z Tlustovous.
Pan starosta informuje o žádosti pí Anny Svatošové.
Zastupitelstvo po projednání přijalo usnesení č. 3/4/2012:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
schvaluje
vyplacení příspěvku na tuhá paliva v roce 2012 pro Annu Svatošovou.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 3/4/2012 bylo schváleno v počtu hlasů 9 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Vlastimil Fouček, Michal Chroust, Ing. Martina Procházková,
Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Pavel Jelínek, Monika Petrisková, Lenka Svobodová,
Ing. Ivan Franc Proti: 0 Zdržel se: 0
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8. Vyhlášení výsledků výběrového řízení na zateplení MŠ v Tuklatech a pověření
starosty obce podepsáním smlouvy s vítěznou firmou.
Pan starosta informuje zastupitele o výsledku výběrového řízení, které vyhrála firma Keltex
s.r.o. s cenou 3.438.202,-- bez DPH. Pan starosta dále informuje, že si o firmě ověřoval
reference, které byly všechny pozitivní.
Zastupitel Chroust vznáší námitku, že bylo rozhodnuto bez vědomí stavební komise a členové
Nových Tuklat se proti tomuto vedení výběrového řízení ohradili, načež byli upozorněni
dopisem od právničky obce Tuklaty Mgr. Zhřívalové, že uvádějí nepravdivé informace, které
poškozují pana starostu a ostatní zastupitele, dále informuje, že v loňském roce byla vítězná
cena 5.100.000,-- a tak se domnívá, že lepší je širší výběrové řízení.
Pan starosta informuje, že otevřené výběrové řízení bylo i v loňském roce.
Zastupitelka Ing. Procházková namítá, že pan starosta byl proti.
Zastupitel Fouček se domnívá, že problém byl v malé informovanosti a že všichni zastupitelé
o tomto výběrovém řízení měli být informováni.
Pan starosta namítá, že se ho na výběrové řízení nikdo neptal.
Zastupitelka Ing. Procházková se domnívá, že pan starosta měl alespoň rozeslat e-mail, že se
bude vyhlašovat výběrové řízení.
Pan starosta namítá, že v té době se ještě nevědělo, kdy se výběrové řízení vyhlásí.
Zastupitelka Ing. Procházková se dotazuje, zda-li tři firmy byly vyřazeny z důvodu podání
nabídky bez certifikátu ISO a dále upozorňuje, že od 1.4.2012 platí nový zákon o veřejných
zakázkách který nepřipouští požadování tohoto certifikátu.
Pan starosta odpovídá, že výběrové řízení bylo vypsáno před 1. 4. 2012 a dále informuje, že
problém s odmítnutými firmami není.
Zastupitelka Ing. Procházková se dotazuje, zda-li toto byla nejnižší nabídka.
Zastupitel Ing. Franc odpovídá, že jedna nabídka byla ještě nižší, ale nesplnila všechny
náležitosti.
Zastupitelka Petrisková se dotazuje zda-li bude realizován stavební dozor.
Pan starosta odpovídá, že má již 4 nabídky, ale momentálně je nejdůležitější podepsání
smlouvy s vítěznou firmou.
Zastupitelka Petrisková se dotazuje, v jakých cenách se stavební dozor pohybuje.
Pan starosta odpovídá, že nabídky jsou od 28.000,-- Kč do 100.000,-- Kč. Dále informuje, že
se sejde se p. Sejkorou – pracovníkem Státního fondu životního prostředí, kde se bude
informovat o uznatelných a neuznatelných nákladech.
Zastupitel Ing. Franc dodává, že na stavební dozor je v rozpočtu plánovaných 100.000,-- Kč.
Zastupitel Fouček se dotazuje, kdo bude stavební dozor vybírat.
Pan starosta odpovídá, že zastupitelstvo.
Zastupitel Fouček navrhuje vybrat stavební dozor prostřednictvím e-mailu.
Pan starosta souhlasí
Zastupitel Fouček se dotazuje, jaká bude výše úvěru.
Pan starosta odpovídá, že to bude vědět, až bude stanovena částka, kterou bude muset obec
zaplatit, dále informuje, že v podmínkách úvěru bude odsun první splátky na březen 2013.
Zastupitelka Ing. Procházková navrhuje prosadit průběžné financování.
Zastupitel Fouček navrhuje, ať na páteční schůzku s panem Sejkorou jede i zastupitelka Ing.
Procházková.
Pan starosta souhlasí.
Pan starosta navrhuje minutu ticha za zemřelého Jana Svatoše.
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Zastupitelstvo po projednání přijalo usnesení č. 4/4/2012:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
pověřuje
starostu obce Petra Jenšovského podpisem smlouvy o dílo na „Zateplení a instalaci tepelného
čerpadla v Mateřské škole Tuklaty“ s vítěznou firmou KELTEX, s. r. o., Křižíkova 1566/19,
612 00 Brno, IČO 42866294.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 4/4/2012 bylo schváleno v počtu hlasů 5 – 0 – 4.
Pro: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Pavel Jelínek, Lenka Svobodová,
Ing. Ivan Franc Proti: 0 Zdržel se: Vlastimil Fouček, Michal Chroust, Ing. Martina
Procházková, Monika Petrisková
9. Pověření starosty obce k jednání s bankami o podmínkách úvěru na akci zateplení
MŠ.
Pan starosta žádá o pověření pro jednání s bankou o případném úvěru.
Zastupitel Ing. Franc informuje o rozpočtu na tuto akci.
Zastupitelka Petrisková se dotazuje, u kterých finančních ústavů bude obec o úvěr žádat.
Pan starosta odpovídá, že zatím žádné konkrétní vytipované nemá, jelikož zatím není známa
výše úvěru a dále informuje, že pověření se netýká pověření smlouvy a dotazuje se, zda-li je
k tomuto jednání pověření třeba.
Zastupitel Fouček odpovídá, že ne.
Pan starosta návrhy úvěrů od bank rozešle zastupitelům.
Zastupitel Chroust se dotazuje, kdy bude zahájení akce.
Zastupitel Ing. Franc odpovídá, že hned po podpisu smlouvy. Fyzické práce začnou v červnu.
Zastupitel Fouček před podpisem smlouvy o dílo žádá návrh smlouvy k nahlédnutí.
Zastupitel Ing. Franc odpovídá, že tato smlouva je již neměnná.
Zastupitelka Petrisková se dotazuje, zda-li bude MŠ v provozu.
Pan starosta odpovídá, že zřejmě ne.
10. Návrh ředitelky paní Heleny Gablerové na schválení změny v zápisu rejstříku škol,
která se týká navýšení kapacity jídelny na 100 jídel denně, 1. 9. 2012
Zastupitelstvo po projednání přijalo usnesení č. 5/4/2012:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
schvaluje
změny v zápisu rejstříku škol o navýšení kapacity jídelny MŠ v Tuklatech na 100 jídel denně
od 1. 9. 2012.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 5/4/2012 bylo schváleno v počtu hlasů 9 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Vlastimil Fouček, Michal Chroust, Ing. Martina Procházková,
Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Pavel Jelínek, Monika Petrisková, Lenka Svobodová,
Ing. Ivan Franc Proti: 0 Zdržel se: 0
11. Žádost fotbalového klubu Tj Čechie Tuklaty o dotaci na Dětský sportovní den ve
výši 6.000,-- Kč, který pořádá dne 9. června 2012 do 14.00 hod na hřišti Čechie.
Zastupitelstvo po projednání přijalo usnesení č. 6/4/2012:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
schvaluje
poskytnutí dotace na Dětský sportovní den ve výši 6.000,-- Kč.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 6/4/2012 bylo schváleno v počtu hlasů 8 – 1 –0.
Pro: Petr Jenšovský, Vlastimil Fouček, Michal Chroust, Ing. Martina Procházková,
Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Pavel Jelínek, Monika Petrisková, Lenka Svobodová
Proti: Ing. Ivan Franc Zdržel se: 0
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12. Připomínky zastupitelů
a) Zastupitel Ing. Jelínek se dotazuje, zda-li bude vytyčení cesty k třešňovce v Tlustovousích
realizováno tak jak je momentálně vytyčené.
Pan starosta odpovídá, že ano.
Zastupitel Petrisková informuje, že na další výsadbu chce požádat o dotaci.
Zastupitel Ing. Jelínek se dotazuje, zda-li se opět uvažuje o výsadbě třešní a zároveň navrhuje
změnu tak, aby skladba výsadby lépe vyhovovala přírodě.
Zastupitelka Petrisková odpovídá, že se již nové třešně vysazovat nebudou.
Zastupitel Ing. Jelínek se dotazuje, zda-li u cesty bude závora.
Pan starosta odpovídá, že cesta bude vybudována z dotací EU a tyto cesty musí být přístupné
a udržované
Zastupitel Fouček vymezit cestu patníky, aby zemědělci toto vyměření respektovali.
b) Zastupitel Chroust upozorňuje na katastrofální stav obecního domu č. p. 22, kde hrozí
vyvalení zdi a navrhuje, aby za odpuštění nájmu dům opravili.
Starosta informuje, že v domě je více nájemníku a toto by mohl být problém, a dále navrhuje
nemovitost prodat.
Zastupitel Fouček upozorňuje, že toto řešení již navrhoval.
Pan starosta bude informovat pí Palusovou s nabídkou prodeje.
Zastupitel Fouček upozorňuje, že musí být vyvěšen záměr prodeje a upozornění, že dům obec
prodává i s nájemníky.
c) Místostarosta Mgr. Libovický se dotazuje kolik prostředků dostalo SDH Tuklaty na 135
výročí založení?
Pan starosta odpovídá, že asi 50.000,-- Kč.
Místostarosta Mgr. Libovický žádá tuto částku na oslavu založení Čechie Tuklaty.
d) Zastupitel Ing. Franc žádá zastupitele za Nové Tuklaty, aby informace o výběrové řízení na
akci „Zateplení MŠ Tuklaty“, které zveřejnili na svých webových stránkách, uvedli na pravou
míru.
Pan starosta informuje, že napsal článek do Tuklatských novinek, kde vše vysvětluje.
Zastupitel Fouček informuje, že tyto informace z webových stránek Nových Tuklat budou
staženy.
Starosta ukončil zasedání 19.50 hod.
Zapsal: Ing. Zbyněk Růžička

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Ivan Franc

Michal Chroust

v. r.

v. r.

Petr Jenšovský
starosta obce
v. r.
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