Zápis č. 4/2013
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 17.6.2013 od 18.00 hod na
OÚ v Tuklatech
Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Simona Mazurová, Mgr. Vladimír
Libovický, Lenka Svobodová, Ing. Ivan Franc, Michal Chroust, Monika Petrisková, Vlastimil
Fouček
Omluveni:
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva Obcí Tuklaty a Tlustovousy v 18.05 hod., přivítal
přítomné a konstatoval, že je přítomno 9 zastupitelů, zasedání bylo řádně svoláno a je
usnášení schopné.
Bod č. 2: Schválení programu
Starosta navrhl program s těmito body:
1. Prezence
2. Schválení programu
3. Pověření dvou členů zastupitelstva k ověřování zápisu ze zasedání ZO Tuklaty
4. Kontrola zápisu z minulé schůze
5. Změna územního plánu, projednání a schválení smlouvy mezi Obcí Tuklaty a
pořizovatelem změny
6. Projednání a schválení dodatku č. 1, ke Smlouvě o zabezpečení pečovatelské služby
v Úvalech
7. Projednání zápisu z kontroly KHS Kolín, kterou provedla paní Dlouhá na základě
požadavku obce v návaznosti na potřeby MŠ a ZŚ
8. Seznámení ZO se studií dopravního řešení v obci Tuklaty (zřízení přechodu pro žáky
ZŠ a přemístění zastávek autobusu)
9. Projednání nabídky OPS Energie pod kontrolou
10. Informace o výběru firmy na opravu obecních komunikací
11. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2012 a zprávy o přezkoumání hospodaření
v roce 2012
Pan starosta navrhuje přidat bod č.
12. Projednání požadavku firmy ACE REALITY o připojení sousední nemovitosti p.č.
296/59 na místní komunikaci v Jezírkách v k.ú. Tuklaty
13. Projednání a schválení žádosti Jiřiny Žertové o zařazení pozemku p.č. PK 439 do
změny územního plánu
Zastupitelka Ing. Procházková navrhuje přidat bod č.
14. Příspěvek na den dětí ve výši 6.000,-Zastupitelka Petrisková navrhuje přidat bod č.
15. Žádost KS o příspěvek ve výši 7.000,-Zastupitel Chroust navrhuje přidat bod č.
16. Situace v ulici Spojovací
Zastupitel Fouček namítá, že on a další zastupitelé neobdrželi podklady pro jednání
zastupitelstva.
Pan starosta proto navrhuje vyškrtnout z programu zastupitelstva body č. 5,6 a 13.
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Zastupitelstvo po projednání přijalo usnesení č. 1/4/2013:
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, Simona Mazurová, Ing. Martina Procházková, Mgr. Vladimír
Libovický, Lenka Svobodová, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Michal Chroust,
Vlastimil Fouček 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 zastupitelé Ing. Martina Procházková a Lenka
Svobodová.
Bod č. 4: Kontrola zápisu z minulé schůze.
Pan starosta zrekapituloval zápis č. 3/13.
Zastupitel Fouček se dotazuje, jak pokračuje řešení parkoviště u nádraží.
Pan starosta odpovídá, že stále neobdržel vypracovaný návrh od architektky, pan starosta se
dále obává, že po směně by mohli další směnu požadovat i vlastníci pozemků v
Zastupitel Fouček se domnívá, že se nejedná o precedens, o další pozemky obec mít zájem
nebude a dále se dotazuje, kterých pozemků obce se směna týká.
Bod č. 5: Změna územního plánu, projednání a schválení smlouvy mezi Obcí Tuklaty a
pořizovatelem změny
Neprojednáván
Bod č.6: Projednání a schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o zabezpečení pečovatelské
služby v Úvalech
Pan starosta informuje o dodatku smlouvy, který se týká snížení platby za aktivního klienta.
Zastupitel Fouček namítá, že tento bod byl vyřazen z programu jednání zastupitelstva.
Pan starosta se dotazuje kdo je pro, přidat tento bod do programu.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 2/4/2013 bylo schváleno v počtu hlasů 8 – 1 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Simona Mazurová, Ing. Martina Procházková, Mgr. Vladimír
Libovický, Lenka Svobodová, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Michal Chroust
Proti: Vlastimil Fouček Zdržel se: 0

Zastupitelstvo po projednání přijalo usnesení č. 3/4/2013:
Zastupitelstvo obce Tuklaty projednalo a
I.
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o zabezpečení poskytování pečovatelské služby
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 3/10/2012 bylo schváleno v počtu hlasů 8 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Simona Mazurová, Ing. Martina Procházková, Lenka Svobodová,
Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Michal Chroust, Vlastimil Fouček Proti: 0 Zdržel
se: 0
Místostarosta Mgr. Libovický se hlasování neúčastnil.
Bod č. 7: Projednání zápisu z kontroly KHS Kolín, kterou provedla paní Dlouhá na
základě požadavku obce v návaznosti na potřeby MŠ a ZŠ
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Pan starosta informuje o zápisu KHS Kolín, který se týká potřeby rozšíření jídelny v MŠ a
zbudování výdejního okénka z kuchyně do jídelny. Rozšíření bude provedeno na úkor
místnosti skladu potravin.
Zastupitel Fouček se dotazuje na náklady, a zdali úpravu posoudil i statik.
Pan starosta odpovídá, že úpravu statik posoudil a náklady budou minimální – úpravy
provedou zaměstnanci obce.
Zastupitelstvo po projednání přijalo usnesení č. 4/4/2013:
Zastupitelstvo obce Tuklaty projednalo a
I.
schvaluje
úpravu vnitřních prostor v MŠ za účelem zvětšení kapacity jídelny. Provedení
zajistí z větší části starosta obce pracovníky VPP a odborné práce budou zajištěny odbornými
pracovníky na základě smlouvy o provedení práce.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 4/4/2012 bylo schváleno v počtu hlasů 8 – 0 – 1.
Pro: Petr Jenšovský, Simona Mazurová, Ing. Martina Procházková, Mgr. Vladimír
Libovický, Lenka Svobodová, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Michal Chroust
Proti: 0 Zdržel se: Vlastimil Fouček
Bod č. 8: Seznámení OZ se studií dopravního řešení v obci Tuklaty (zřízení přechodu
pro žáky ZŠ a přemístění zastávek autobusu)
Pan starosta předkládá zastupitelům projekt přechodu a informuje o realizaci.
Zastupitel Fouček se dotazuje na náklady realizace.
Pan starosta odpovídá, že se projekt bude realizovat postupně z vlastních prostředků obce.
Bod č. 9: Projednání nabídky OPS Energie pod kontrolou
Pan starosta informuje o nabídce OPS v možnosti ušetření za platby elektrické energie.
Zastupitelka Petrisková se dotazuje, zdali je možné tuto nabídkou realizovat i u občanů.
Zastupitel Fouček navrhuje udělat průzkum, zdali by byl zájem.
Zastupitelstvo pověřuje starostu zjištěním podmínek na trhu.
Bod č. 10: Informace o výběru firmy na opravu obecních komunikací
Bod se neprojednával.
Bod č. 11: Projednání závěrečného účtu obce za rok 2012 a zprávy o přezkoumání
hospodaření obce v roce 2012
Zastupitelstvo po projednání přijalo usnesení č. 5/4/2013:
Zastupitelstvo obce Tuklaty projednalo a
I.
schvaluje
závěrečný účet obce Tuklaty za rok 2012 s výhradou a přijímá tato nápravná
opatření:
- opatření – členové inventarizační komise budou před následnou inventarizací náležitě
proškoleni
-opatření – k 30.6.2013 budou na účtech 431, 432, 403 a 315 vykázány správné částky
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 5/4/2012 bylo schváleno v počtu hlasů 9 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Simona Mazurová, Ing. Martina Procházková, Mgr. Vladimír
Libovický, Lenka Svobodová, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Michal Chroust,
Vlastimil Fouček Proti: 0 Zdržel se: 0
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Bod č. 12: Projednání požadavku firmy ACE REALITY o připojení sousední
nemovitosti p.č. 296/59 na místní komunikaci v Jezírkách v k.ú. Tuklaty
Pan starosta informuje o žádosti ACE REALITY. Pí Vokálová požádala Obecní úřad, který
ale musí obdržet souhlas majitelů sousedních pozemků, tedy obce.
Zastupitel Chroust se dotazuje, proč má zastupitelstvo schvalovat povolení, když soud rozhodl
ve prospěch obce, s tím, že povolení nemusí vydat.
Zastupitel Ing. Franc odpovídá, že obec obdržela novou žádost.
Zastupitel Fouček namítá, že soud nerozhodl ve prospěch obce, ale neuznal návrh ACE
REALITY pro procesní vady a nerozhodoval o meritu věci.
Zastupitel Ing. Franc dodává, že žádost není jasná a doporučuje záležitost odložit, až
zastupitelé obdrží podklady k tomuto bodu.
Bod č. 13: Projednání a schválení žádosti Jiřiny Žertové o zařazení pozemku p. č. PK
439 do změny územního plánu
Bod se neprojednával.
Bod č. 14: Příspěvek na den dětí ve výši 6.000,-Místostarota Mgr. Libovický připomíná, že je třeba v třešňovce vysekat trávu.
Pan starosta vysekání zajistí.
Pan starosta se dotazuje kdo je pro, schválit dotaci na den dětí Čechii Tukalty ve výši 6.000,-Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 6/4/2013 bylo schváleno v počtu hlasů 8 – 0 – 1.
Pro: Petr Jenšovský, Simona Mazurová, Ing. Martina Procházková, Mgr. Vladimír
Libovický, Lenka Svobodová, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Michal Chroust,
Vlastimil Fouček Proti: Ing. Ivan Franc Zdržel se: 0
Bod č. 15: Žádost KS o příspěvek ve výši 7.000,-Členové KS jsou ve střetu zájmů.
Pan starosta se dotazuje kdo je pro, schválit dotaci KS ve výši 7.000,-- .
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 6/4/2013 bylo schváleno v počtu hlasů 9 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Simona Mazurová, Ing. Martina Procházková, Mgr. Vladimír
Libovický, Lenka Svobodová, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Michal Chroust,
Vlastimil Fouček, Ing. Ivan Franc Proti: 0 Zdržel se: 0
Místostarosta Mgr. Libovický upozorňuje na volné pobíhání psa p Krytináře.
Pan starosta odpovídá, že je třeba volat PČR.
Místostarosta Mgr. Libovický navrhuje zaslat panu Krytinářovi dopis.
Zastupitel Fouček navrhuje revidovat vyhlášku a případně tyto záležitosti pokutovat.
Bod č. 16: Situace v ulici Spojovací
Zastupitel Chroust upozorňuje, že tuto ulici je třeba přednostně spravit, ulice je ve velmi
špatné stavu.
Pan starosta odpovídá, že toto je problém, ulice je ve stavu na kompletní rekonstrukci.
Bod č. 17: Připomínky zastupitelů
a)Zastupitel Chroust upozorňuje, že je třeba v obci zvýšit množství kontejnerů na tříděný
odpad.
Pan starosta se pokusí zajistit více kontejnerů.
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b) Zastupitel Chroust připomíná potřebu upravit stromy v ulici Sluneční, tak aby byla
průjezdná
c) Zastupitel Fouček se dotazuje, zdali se bude sekat i druhá cesta mezi Tuklaty a
Tlustovousy.
Pan starosta odpovídá, že to není levná záležitost a cesta poskytuje úkryt polní zvěři.
Zastupitel Fouček navrhuje dát k cestě u Mlýna zákaz vjezdu.
Pan starosta odpovídá, že to není řešení a pokusí se zajistit závoru.
d) Zastupitel Chroust se dotazuje jaká je situace plotu pana Vyhnala.
Pan starosta odpovídá, že si pan Vyhnal a Drbohlav musí zpracovat geometrický plán.

starosta ukončil zasedání 19.55 hod.
Zapsal: Ing. Zbyněk Růžička
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Martina Procházková

Lenka Svobodová

v. r.

v. r.

Petr Jenšovský
starosta
v. r.
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