Zápis č. 13/2015 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.10.2015

Zápis č. 13/2015
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 26. 10. 2015 od 19.00 hod
na OÚ v Tuklatech
Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček (od 19.15), Petr Horký, JUDr.
Ing. Jana Ammerlaan, Drahomír Ducháč, Martina Milotová, Michal Chroust
Omluveni: Ing. Ivan Franc
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva Obcí Tuklaty a Tlustovousy v 19.05 hod., přivítal
přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 zastupitelů, zasedání bylo řádně svoláno a je
usnášení schopné.
Ze zasedání obecního zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který je přílohou zápisu.
Starosta navrhl program s těmito body:
1. Prezence
2. Schválení programu
3. Pověření dvou členů zastupitelstva obce k ověřování zápisu, ze zasedání ZO Tuklaty
4. Zpráva starosty
5. Kontrola zápisů schůze č. 11 a 12
6. Zprávy z výborů
7. Projednání a pověření starosty k podpisu Smlouvy o poskytnutí součinnosti a úhradě
podílu na realizaci přeložky distribučního zařízení ve stavební lokalitě Na Statku
v k.ú. Tlustovousy na pozemcích p.č. 555 a 554
8. Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti na uložení odvodňovacího drenážního potrubí domu č.p. 149 a
zasakovací jámy, do obecního pozemku č. 62/3 v k.ú.Tuklaty
9. Projednání výsledku ocenění pozemku p.č. 283/10 v k.ú. Tuklaty provedené znalcem
V. Vajgrtem a návrh ceny pozemku pro jednání se správcem konkurzní podstaty
Státního statku Čáslav
10. Vypsání výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce osvětlení interiéru MŠ
Tuklaty
11. Projednání statických posudků obecních domů č.p. 22 v Tuklatech a č.p. 29
v Tlustovousích
12. Mateřská škola Přišimasy
13. Základní škola Český Brod
14. Přijetí dotace pro SDH Tuklaty
15. Sociální zařízení Fary
16. Jmenování kronikářky
17. Připomínky zastupitelů
Bod č. 2: Schválení programu
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 1/12/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
schvaluje
program zasedání zastupitelstva
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Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 1/12/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 7 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Petr Horký, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Drahomír Ducháč, Martina Milotová, Michal Chroust
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 3: Pověření dvou členů zastupitelstva obce k ověřování zápisu ze zasedání ZO
Tuklaty
Jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni zastupitel Drahomír Ducháč a Petr Horký.
Bod č. 4: Zpráva starosty
Pan starosta přednesl zprávu o své činnosti, která je přílohou č. 2.
Bod č. 5: Kontrola zápisů ze schůze č. 11 a 12.
Pan starosta zrekapituloval zápis č. 11 a č. 12.
Bod č. 6: Zprávy z výborů
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan navrhuje exekuci na p. Formánka na vyklizení objektu
fary v případě, že tak sám neučiní do 30.11.2015. Dále informuje o předání projektu od Ing.
arch. Slepičkové, který Ing. arch. Slepičková předá dne 4.11.2015. Dále informuje o
geologickém průzkumu farské stráně, geologický průzkum proběhl v pořádku, kácení je
z tohoto hlediska možné.
Místostarotska Petrisková informuje o získání dotace na revitalizaci farské stráně ze Státního
fondu životního prostředí. Dále informuje o potřebě vypsat výběrové řízení na úpravu lip na
farské stráni a stromů před MŠ a v obci. Výběrové řízení připraví ve spolupráci s arch.
Burešovou.
Pan Krupka informuje o stavu biokoridoru v Tuklatech. Část stromků se podařilo ošetřit
brigádně, zbývá ošetřit ještě cca 500 stromků a 50 plůtku. Zastupitelstvo děkuje panu
Krupkovi za odvedenou práci na biokoridoru a na ošetření zbylých stromků najme 2
pracovníky a p. Krupku jako vedoucího prací.
Zastupitel Horký rezignuje na pozici předsedy Dotačního výboru z důvodu nemožnosti
ovlivnit systém řízení procesu dotací v zastupitelstvu a neinformování předsedy dotačního
výboru o připravovaných a realizovaných krocích v oblasti získávání dotací ze strany starosty
obce.
Bod č. 7: Projednání a pověření starosty k podpisu Smlouvy o poskytnutí součinnosti a
úhradě podílu na realizaci přeložky distribučního zařízení ve stavební lokalitě Na Statku
v k.ú. Tlustovousy na pozemcích p.č. 555 a 554
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 2/12/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
pověřuje
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starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí součinnosti a úhradě podílu na
realizaci přeložky distribučního zařízení – přeložky NN parc. č. 555 a 544 v k. ú.
Tlustovousy. Obec Tuklaty uhradí podle smlouvy částku ve výši 72.450,-- Kč, Ing. Ludomír
Vojta CSc. Částku 72.450,-- Kč, Ing. Jan Vojta částku 36.225,-- Kč a MUDr. Maria
Mohaplová částku 36.225,-- Kč. Podíly jsou vypočteny podle výměry stávajícího vedení na
jednotlivých pozemcích.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 2/12/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 8 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Petr Horký, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Drahomír Ducháč, Martina Milotová, Michal Chroust, Lukáš Koníček
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 8: Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
– služebnosti na uložení odvodňovacího drenážního potrubí domu č.p. 149 a zasakovací
jámy, do obecního pozemku č. 62/3 v k.ú.Tuklaty
Zastupitel Koníček informuje zastupitelstvo, že je ve střetu zájmů
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 3/12/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
souhlasí
s bezplatným uložením drenážního potrubí a zasakovací jámy do obecního
pozemku p.č. 62/3 na základě uzavření smlouvy o věcném břemene.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 3/12/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 8 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Petr Horký, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Drahomír Ducháč, Martina Milotová, Michal Chroust, Lukáš Koníček
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 9: Projednání výsledku ocenění pozemku p.č. 283/10 v k.ú. Tuklaty provedené
znalcem V. Vajgrtem a návrh ceny pozemku pro jednání se správcem konkurzní
podstaty Státního statku Čáslav
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 4/12/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
projednalo
cenový odhad pozemku 283/10, který je součástí komunikace Růžová v k.ú.
Tuklaty, kde obvyklá cena pro obec Tuklaty je stanovena ve výši 76,65 Kč/m2 tuto cenu
respektuje a
II.
pověřuje
starostu jednání o odkupu pozemku.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 4/12/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 8 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Petr Horký, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Drahomír Ducháč, Martina Milotová, Michal Chroust, Lukáš Koníček
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 10: Vypsání výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce osvětlení interiéru MŠ
Tuklaty
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Pan starosta prověří možnost v současném projektu použití LED zářivek, zajistí finanční
rozpočet této varianty a poté zastupitelstvo rozhodne o výběrovém řízení.
Bod č. 11: Projednání statických posudků obecních domů č.p. 22 v Tuklatech a č.p. 29
v Tlustovousích
Pan starosta informuje o statických posudcích obecních domů.
Zastupitel Ducháč navrhuje provést nutné opravy na podzim roku 2015, zejména oprava
střechy na domě Tuklaty č.p. 22 a zasypání jímky v domě Tlustovousy č.p. 29.
Opravy zajistí pan starosta.
Bod č. 12: Mateřská škola Přišimasy
Pan starosta informuje o smlouvě na příspěvek obci Přišimasy na neinvestiční náklady ve výši
8.129,-- Kč za umístění jednoho dítěte v MŠ Přišimasy na období jednoho roku.
Pan starosta zjistí podrobnosti, zejména počet případných rezervovaných míst.
Bod č. 13: Základní škola Český Brod
Pan starosta informuje zastupitelstvo o podmínkách přijímání žáků na II. Stupeň ZŠ Český
Brod a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Bod se odkládá, pan starosta zjistí na příští zastupitelstvo podrobnosti smlouvy a výpočtu
příspěvku na neinvestiční náklady na žáka.
Bod č. 14: Přijetí dotace pro SDH Tuklaty
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 5/12/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
schvaluje
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a pověřuje starostu obce
uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace k projektu „Zvýšení akceschopnosti JSDHO Tuklaty
modernizací komunikačního vybavení“
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 5/12/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 8 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Petr Horký, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Drahomír Ducháč, Martina Milotová, Michal Chroust, Lukáš Koníček
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 15: Sociální zařízení Fary
Pan starosta informuje o situaci rekonstrukce sociálního zařízení v objektu Fary.
Pan starosta vypíše výběrové řízení, kdy termín dokončení bude do konce března.
Bod č. 16: Volba kronikářky
Pan starosta informuje zastupitele, že pí Šumová chce psát kroniku pouze individuálně.
Místostarostka Petrisková navrhuje, aby kroniku psala pouze Adéla Chroustová.
Místostarostka Petrisková se dotazuje, kdo je pro, aby kroniku psala pouze Adéla Chroustová.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 6/12/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 5 – 1 – 2.
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Pro: Monika Petrisková, Petr Horký, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Michal Chroust,
Lukáš Koníček
Proti: Petr Jenšovský,
Zdržel se: Drahomír Ducháč, Martina Milotová
Bod č. 17: Připomínky zastupitelů
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan se dotazuje v jaké fázi je zpracování nových webových
stránek obce.
Zastupitel Horký kontaktoval dodavatele ve věci spolupráce na webových stránkách obce a o
dalším vývoji bude zastupitelstvo informovat.
Přílohy:
• Tabulka úkolů (bude součástí zveřejněného zápisu dostupná na webu obce)
• Zprávy z výborů (bude součástí zveřejněného zápisu dostupné na webu obce)
Zapsal Ing. Zbyněk Růžička

Petr Horký
v.r.

Drahomír Ducháč
v.r.

Petr Jenšovský
starosta
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