Zápis č. 9/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den 15.8.2016

Zápis č. 9/2016
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 15. 8. 2016 od 18.00 hod na
OÚ v Tuklatech
Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Michal Chroust, Martina Milotová, Petr Horký
Omluveni: Ing. Ivan Franc, Drahomír Ducháč,
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva Obcí Tuklaty a Tlustovousy v 18.05 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. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace na Rekonstrukci a rozšíření kapacita ZŠ Tuklaty
5. Projednání a schválení smlouvy o spolupráci mezi obcemi na pořizování
protipovodňových plánů.
6. Připomínky zastupitelů

Bod č. 2: Schválení programu
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 1/9/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.

schvaluje
program zasedání zastupitelstva

Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 1/9/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
Pro

7

Proti

0

Z d rželo se

0

v p očtu hlasů.

Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Martina
Milotová, Petr Horký, Lukáš Koníček, Michal Chroust
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Bod č. 3: Pověření dvou členů zastupitelstva obce k ověřování zápisu ze zasedání ZO
Tuklaty
Jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni zastupitel Lukáš Koníček a Martina Milotová.
Bod ě. 4: Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace na Rekonstrukci a rozšíření kapacita ZŠ Tuklaty
Pan starosta informuje o omezení dodávek vody. Omezení bude upřesněno. Dále zastupitelé
diskutovali nové webové stránky.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 2/9/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.

souhlasí

s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Středočeského Fondu rozvoje
obcí a měst na akci "Rekonstrukce a rozšíření kapacity ZŠ Tuklaty", evidenční číslo žádosti
FRO/VEP/028470/2016, a s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.

Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 2/9/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
Pro

7

Proti

0

Z d rželo se

0

v p o čtu hlasů.

Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Martina
Milotová, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Petr Horký
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pan starosta na výslovný dotaz potvrdil, že dotaci ze Středočeského krájeje možné čerpat i
v následujícím roce, čerpání dotace nezačne před přidělením hlavní dotace z MŠMT na
rekonstrukci ZŠ.
Bod č. 5: Projednání a schválení smlouvy o spolupráci mezi obcemi na pořizování
protipovodňových plánů.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 3/9/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.

souhlasí

s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi obcemi podle přiloženého seznamu, za
účelem společného postupu při zajištění digitálních povodňových plánů a lokálních
výstražných a varovných systémů s využitím dotačních prostředků z Operačního programu
Životní prostředí.
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Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 3/9/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
Pro

7

Proti

0

Z d rželo se

0

v p o čtu hlasů.

Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Martina
Milotová, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Petr Horký
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 6: Připomínky zastupitelů
a/ Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan informuje starostu, že je třeba předat panu Kovaldovi
fakturační údaje za zpracování historické rešerše na objekt Fary v Tuklatech. Dále navrhuje,
aby pan Kovalda rešerši dopracoval, na dopracování je nutné umožnit vstup p Kovaldovi do
okresního archivu v Kolíně.
b/ Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan se dotazuje, zda bylo vypsané výběrové řízení na
opravu jižní stěny Fary v Tuklatech. Pan starosta odpovídá, že vypsané bylo.
c/ Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan informuje o vyklizení bývalé kovárny a navrhuje
nabídnout ZŠ stoly, které v kovárně zůstaly. Pan starosta zajistí.
Pan starosta navrhuje z hasičské dílny odvézt ohýbačku a mandl do sběru. Obecní
zastupitelstvo souhlasí.
d/ Pan starosta navrhuje na návrh statika dočasně podepřít strop v sálu na Faře jedním
sloupem, aby se sál mohl využívat. Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan nesouhlasí
s jakýmkoliv dočasným řešením a navrhuje pro menší společenské akce využívat zasedací
místnost OZ v prvním patře.
e/ Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan informuje o zájmu Rybářského sdružení Tuklaty o
pronájem obecního přístavku č.p. 30 vedle budovy č.p. 29. Pan starosta zajistí nájemní
smlouvu u právnicky obce.
f/ Místostarostka Petrisková se dotazuje na místní šetření spí Kubínovou. Pan starosta
odpovídá, že se šetření pouze zúčastnil a podal informace o vedení sítí. Místostarostka
Petrisková se dotazuje, zdaje řešeno získání pozemků pro cyklostezku. Pan starosta odpovídá,
že ano. Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan upozorňuje na nabídku víceprací pí Kubínové při
zpracovávání projektové dokumentace, ke které je nutno zaujmout stanovisko a případně
připomínky.
g/ Zastupitelka Milotová se dotazuje, kdy skončí rekonstrukce osvětlení v MŠ Tuklaty a stav
budování školní družiny po přestěhovaném obecním úřadu. Pan starosta odpovídá, že práce
skončí 25.8.2016 a dále informuje, že začne příprava objektu bývalého OÚ na využívání ZŠ
Tuklaty.
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Pan starosta ukončil zasedání obecního zastupitelstva v 19.05 hod.

Seznam příloh:

1. Přehled usnesení

Zapsal Ing. Zbyněk Růžička

Lukáš Koníček
v.r.

Martina Milotová
v.r.
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PŘEHLED USNESENÍ ZÁPISU Č. 9/2016 ZE DNE 15.8.2016
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 1/9/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
schvaluje
program zasedání zastupitelstva
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 1/9/21)16 obecní zastupitelstvo schvaluje
Pro
7
Proti
0
v počtu hlasů.
Zdrželo se
0
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Martina Milotová, Lukáš Koníček, Michal Chroust
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 2/9/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
souhlasí
s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Středočeského Fondu rozvoje
obcí a měst na akci "Rekonstrukce a rozšíření kapacity ZŠ Tuklaty", evidenční číslo žádosti
FRO/VEP/028470/2016, a s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 2/9/21)16 obecní zastupitelstvo schvaluje
Pro

7

Proti

0

Z d rželo se

0

v p očtu hlasů.

Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Martina
Milotová, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Petr Horký
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 3/9/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
souhlasí
s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi obcemi podle přiloženého seznamu, za
účelem společného postupu při zajištění digitálních povodňových plánů a lokálních
výstražných a varovných systémů s využitím dotačních prostředků z Operačního programu
Životní prostředí.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 3/9/2 )16 obecní zastupitelstvo schvaluje
Pro

7

Proti

0

Z d rželo se

0

v p o čtu hlasů.

Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JI JDr. Ing. Jana Ammeirlaan, Martina
Milotová, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Petr Horký
Proti: 0
Zdržel se: 0
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