Zápis č. 10/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.8.2016

Zápis č. 10/2016
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 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 (od 19.10), Petr Horký, Ing. Ivan Franc, Drahomír Ducháč
Omluveni:
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva Obcí Tuklaty a Tlustovousy v 18.05 hod., přivítal
přítomné a konstatoval, že je přítomno 8 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 Tuklat
4. Zpráva Ing. arch. Slepičkové a Ing. France o současném stavu Fary
5. Návrh názvu nové ulice v Tuklatech
6. Stížnost obyvatel Sluneční ulice na umístění kontejnerů na tříděný odpad
7. Kontrola zápisu ze schůze č. 8
8. Zprávy z výborů
9. Zpráva starosty.
10. Žádost o zařazení Fary do programu architektonického dědictví Ministerstva kultury
11. OSA-uzavření smlouvy o produkci hudby při zábavách
12. Sběrný dvůr Tuklaty - umístění kontejnerových hnízd
13. SDH - nákup automobilu
14. Studie veřejného osvětlení v obcích
15. Extéria - BOZP
16. Žádost o příspěvek na otop - pí Vitošová a pí Svatošová
17. Projednání a schválení provozu školního roku pro MŠ Tuklaty
Dále zastupitelka Jana Ammerlaan navrhuje bod
18. Návrh na jmenování údržbáře Fary
Bod č. 2: Schválení programu
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 1/10/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.

schvaluje
program zasedání zastupitelstva

Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 1/10/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
Pro
Proti
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Zdrželo se

|

0

Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, 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 Petr Horký a Drahomír Ducháč.
Starosta obce informuje ZO a přítomné hosty o skutečnosti, že pan Václav Krupka svévolně a
neoprávněně odstranil podpěry stropu sálu v 1. nadzemním podlaží a způsobil snížení jeho
nosnosti a Stavební úřad v Českém Brodě na základě oznámení, a na základě místního šetření,
zakázal používání těchto prostor do doby, než bude tento problém odstraněn.
Bod č. 4: Zpráva Ing. arch. Slepičkové a Ing. France o současném stavu Fary.
Ing. arch. Slepičková informuje, že podkladem pro připravovanou žádost o zařazení do
programu záchrany architektonického dědictví může být projekt z r. 2008. Navrhuje žádat o
dotaci na opravu jižní stěny, případně opravu oken. Následně paní Slepičková informuje o
průběhu kolaudace sociálního zařízení. Sociální zařízení nebylo pro chyby podkladů
zkolaudováno. Dále z jednání se stavební úřadem vzešly požadavky pro předložení žádosti o
předčasné užívání stavby před dokončením. Fara totiž nikdy nebyla zkolaudována a je stále
vedena jako zámeček - fara, tedy budova určená k bydlení, nikoliv pro umístění kanceláří. Pro
předčasné užívání stavby před dokončením je nutno zkolaudovat alespoň prostory užívané
OÚ a sociálního zařízení. Za tím účelem je nutno provést dvě dočasná opatření: oddělit dolní
patro protipožární sádrokartonovou příčkou a dočasné zesílení průvlaku dolního sálu. Termín
splnění je do konce září. Následně vyzývá paní Slepičková k vypracování harmonogramu
prací. Jana Ammerlaan odpovídá, že zastupitelstvo harmonogram prací na faře schválilo
již volni na jaře a bude aktualizován.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan navrhuje pro zesílení statiky využít projekt statika
Černohorského - zesílení nosného trámu příložkou.
Zastupitel Ing. Franc navrhuje využít schválený projekt z roku 2008.
Pan starosta předkládá zastupitelstvu návrh na schválení usnesení ě. 2/2016.
Kdo je pro, aby se provedlo náhradní řešení, zesílení stropu podepřením nosného trámu
dvěma sloupy podle projektu z roku 2008.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan podává protinávrh.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 2/10/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.

schvaluje

návrh neprodleného řešení podle projektu pana Černohorského na zesílení statiky stropu
pomocí středového průvlaku.
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Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 2/10/2016 obecní zastupitelstvo neschvaluje
Pro
Proti
Zdrželo se

v počtu hlasů.

1
3
4

Pro: JUDr. Ing. Jana Ammerlaan
Proti: Petr Jenšovský, Ing. Ivan Franc, Petr Horký
Zdržel se: Monika Petrisková, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Míchal Chroust
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 3/10/2016:
Pan starosta se dotazuje, kdo je pro, aby se provedlo náhradní řešení, zesílení stropu
podepřením v prvním podlaží dvěma sloupy podle projektu z roku 2008.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 3/10/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
Pro
Proti
Zdrželo se

v počtu hlasů.

5
1
3

Pro: Petr Jenšovský, Ing. Ivan Franc, Petr Horký, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček
Proti: JUDr. Ing. Jana Ammerlaan
Zdržel se: Monika Petrisková, Michal Chroust, Martina Milotová
Po podepření nosného trámu se bude statika zesilovat také zesílením středového průvlaku.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 4/10/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.

pověřuje

starostu obce objednáním řešení zesílení středového průvlaku v prvním
nadzemním patře.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 4/10/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
Pro
Proti
Zdrželo se

v počtu hlasů.

8
0
1

Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: Drahomír Ducháč
Bod č. 5: Návrh názvu nové ulici v Tuklatech
Nová ulice se nachází mezi ulicí Spojovací a železniční dráhou.
Stránka 3 z 12

Zápis č. 10/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.8.2016
Zastupitelstvo obce po projednání vyslechlo návrh současných obyvatelů ulice a přijalo
usnesení č. 5/10/2016:
Pan starosta se dotazuje, kdo je pro, aby se ulice jmenovala „Járy Cimrmana“
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 5/10/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
Pro
Proti
Zdrželo se

v počtu hlasů.

9
0
0

Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 6: Stížnost obyvatel Sluneční ulice na umístění kontejnerů na tříděný odpad
Obyvatelé Sluneční ulice nesouhlasí s umístěním kontejnerů na tříděný odpad ve své ulici.
Navrhují zastupitelům přemístění kontejnerů.
Místostarostka Petrisková odpovídá, že se situací bude zastupitelstvo zabývat.
Pan starosta navrhuje, aby zastupitelé do příštího zasedání připravili návrhy na rozmístění
kontejnerů v obcích.
Pí Jenšovská se dotazuje zastupitelstva, zda bude možné pořádat vítání občánků na Faře a
požaduje vysvětlení, proč došlo k odstranění podpěrných sloupů prvního nadzemního podlaží,
kdy došlo k ohrožení statiky.
Zastupitel Chroust odpovídá, že k narušení statiky nedošlo.
Pan starosta odpovídá, že prověří možnost vítání občánků na Faře.
Místostarostka Petrisková navrhuje uspořádat vítání občánků v ZŠ Tuklaty.
Pí Jenšovská s návrhem nesouhlasí.
Pan Krupka podal vyjádření k odstranění podpěrných sloupů na Faře, které je přílohou č. 1.
Bod č. 7: Kontrola zápisu ze schůze č. 8
K bodu č. 7 - zastupitel Ing. Franc nedoporučuje změnu využívání pozemku p.č. 1082,
změnou územního plánu, ale doporučuje řešit záležitost regulačním plánem. SŽDC Praha bylo
29. 6. 2016 požádáno o projektovou dokumentaci a vytýčení kabelů u pozemku p. č. 437/4
v majetku JUDr. Papežové v lokalitě Přední Čtvera.
K bodu č. 8 - Ing. Franc upraví návrh připomínek ke změně ÚPD do příštího ZO,
zastupitel Ing. Franc připomínky nepřipravil, protože neobdržel text návrhu.
K bodu č. 9 - Starosta předloží ZO ke schválení návrh částky za materiál na rekonstrukci
svodu dešťové vody přes pozemek pana Kurganského p. č. 52/3 v k.ú. Tuklaty. Pan
Kurganský vyúčtování zatím nepředložil.
K bodu č. 11 - byla podána informace o strategickém plánu rozvoje obce. Starosta zjistí další
nabídky. Proběhlo výběrové řízení na zpracování strategického plánu obce. Výběrové řízení
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vyhrála firma Vitero s.r.o. za cenu 96.000,—. Strategický plán obce je podmínkou pro žádání
některých dotací. Cena je za tři varianty strategického plánu. Smlouva zatím není podepsaná.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan upozorňuje, že strategický plán by měl navazovat na
územní plán. Zastupitel Horký připraví do příštího zastupitelstva připomínky ke zpracování
strategického plánu a zastupitelstvo zváží, zda strategický plán nezpracují sami zastupitelé.
Pan starosta rozešle nabídky jednotlivých firem zastupitelům.
K bodu č. 10 - ZO bere na vědomí zprávu o probíhajícím jednání na zřízení sběrného dvora
v Tuklatech. Místostarostka Petrisková navrhuje projednat zprávu o zřízení sběrného dvora
v Tuklatech v příštím zasedání zastupitelstva.
K bodu č. 12 - ZO vzalo na vědomí zprávu o žádosti o dotaci na rekonstrukci ZŠ, kde obec
neuspěla.
K bodu č. 13 - ZO odsouhlasilo příspěvek na zhotovení plakátů na akci TKL ve výši 3.200,Kě
K bodu č. 14 - ZO vzalo na vědomí zprávu o stavu el. rozvoru domu čp. 29 v k.ú.
Tlustovousy a pověřilo starostu jeho rekonstrukcí
K bodu č. 15 - zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan - byla podána informace o noci kostelů
- ZO souhlasí se zpracováním historické studie obce
- ZO vzalo na vědomí informaci o obsazení funkce řidiče Multicáry Magnum
- ZO souhlasí s návrhem výroby regálů do knihovny na Faře
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan navrhuje požádat zemědělce o pomoc s vysekáním cesty
k lesíku. Pan starosta bude kontaktovat p. Poskočila.
Bod č. 8: Zprávy z výborů
a/ Zpráva z Výboru pro rozvoj obecního majetku
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan informuje o zařizování čítárny na Faře dle návrhu pí
Nelibové. Sezení v čítárně bude zhotoveno z palet, které budou upraveny pro příjemné sezení.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan informuje o brigádě na farské stráni, kterou bude pořádat
Kulturní sdružení a navrhuje přidat lavičky. Připraví návrh.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan se dotazuje na situaci pronájmu tuklatského rybníka
s Rybářským sdružením Tuklaty. Pan starosta odpovídá, že smlouvu kontroluje právniěka.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan informuje o vyhotovení chybějící mříže na okno na Faře.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan informuje o plánované asfaltaci Pozemkovým úřadem
Slezské cesty a navrhuje nekácet stávající stromy okolo cesty. Pan starosta návrh předá
Pozemkovému úřadu.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan požaduje vysekat obecní pozemek p. č. 1486.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan informuje o jednání výboru o využití Fary v návaznosti
na vytápění s žádostí o dotaci od FSŽP. Je třeba schválit energetický audit.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 6/10/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.

pověřuje
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starostu podpisem smlouvy na energetický audit.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 6/10/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
v počtu hlasů.

Pro
Proti
Zdrželo se

9
0
0

Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0
b/ Zpráva Kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 7/10/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.

projednalo

zprávu Kontrolního výboru ve věci kontroly nájemních smluv na nemovitosti
ve vlastnictví obce Tuklaty a vyjádření starosty ke kontrolní zprávě a
II.

ukládá
starostovi provést úkoly tak jak je stanoveno v kontrolních nálezech a návrzích
dalšího postupu k jednotlivým částem kontrolní zprávy do tří měsíců od schválení zprávy a
průběžně informovat zastupitelstvo o průběhu plnění úkolů a následně podat celkovou zprávu
zastupitelstvu. Dále ukládá starostovi ve spolupráci s Finančním výborem provést kontrolu
výpočtu výši nájemného za obecní pozemky firmě Agro s.r.o. Tuklaty a prověřit zda nebyl
porušen zákon o obcích a provést kontrolu výpočtu výši nájemného v obecních
nemovitostech.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č.7/10/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
v počtu hlasů.

Pro
Proti
Zdrželo se

6
0
3

Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Petr Horký, Lukáš Koníček,
Michal Chroust, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: Petr Jenšovský, Drahomír Ducháč, Ing. Ivan Franc
Zpráva je přílohou zápisu,
c/ Školský výbor
• Zastupitelka Milotová se dotazuje, zda obec zaslala vyjádření a připomínky
k navrhované veřejnoprávní smlouvě s Českým Brodem o přidělování žáků do
českobrodských základních škol. Termín připomínkování je 31.8.2016.
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•

•

•

o Pan starosta odpovídá, že smlouvu neobdržel.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan informuje o původním návrhu smlouvy, kterou
připravila ve spolupráci se Školským výborem.
o Zastupitel Horký navrhuje zformulovat připomínky a předložit je městu Český
Brod. Připomínky zformuluje a odešle starosta.
Zastupitelka Milotová informuje o žádosti ředitelky ZŠ Tuklaty o zrušení pískoviště
na školské zahradě, dále se dotazuje v jaké fázi je příprava prostor pro umístění školní
družiny. Pan starosta odpovídá, že zrušení pískoviště provede v součinnosti
s ředitelkou ZŠ Tuklaty, dále informuje, že prostory pro školní družinu jsou již
připravené.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan se dotazuje na možnost umístění trvalé
kontejnerové třídy na místo současné dočasné, která prostorově nevyhovuje
hygienickým podmínkám z důvodu nedostatečné výšky, na kontejnerovou třídu je
přidělena dočasná výjimka o používání.
o Pan starosta odpovídá, že výměna je možná a není třeba stavební povolení,
o Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan navrhuje uvažovat o výměně a zakoupit
novou kontejnerovou třídu.
o Zastupitel Ing. Franc navrhuje zachovat stávající stav - pronájem kontejnerové
třídy.
o Pan starosta informuje, že ukončení nájmu je možné. Firma nájem účtuje za
měsíc.
o Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan nesouhlasí se zachováním pronájmu
kontejnerové třídy, když je možnost kontejnerovou třídy vyměnit za vyhovující
a trvalou.

Bod č. 9: Zpráva starosty
Zpráva starosty je přílohou zápisu č. 2.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan se dotazuje, kdy budou probíhat další práce na údržbě
lesa. Pan starosta odpovídá, že práce budou probíhat v polovině září.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan informuje o projektu cyklostezky od pí Kubínové a
navrhuje věnovat se přednostně Tlustovouské části.
Pan starosta začne jednat s Hroudovými o věcném břemeni na pozemek pro cyklostezku.
Zastupitel Horký navrhuje při budování cyklostezky vytvořit v podloží infrastrukturu pro
budoucí zasíťování a tuto problematiku zahrnout do projektové dokumentace.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 8/10/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.

schvaluje

nabídku na zpracování projektových dokumentací stavební řízení, inženýrské
činnosti a položkové rozpočty dle nabídky od pí Kubínové. Přednostně bude zpracována část
v Tlustovousích.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 8/10/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
v počtu hlasů.

Pro
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Proti
Zdrželo se

0
0

Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pan starosta zajistí posouzení statiky stropu prvního nadzemního podlaží v ZŠ Tuklaty.
Pan starosta zajistí nájemní smlouvu na rybník v Tuklatech s rybářským spolkem Tuklaty.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan informuje o návrhu ke zpracování odborné publikace o
historii Tuklat a Tlustovous.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 9/10/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.

souhlasí

s nabídkou p. Psoty „Návrh ke zpracování nové odborné publikace o historii
Tuklat a Tlustovous“ k 810. výročí založení Tuklat a 790. výročí založení Tlustovous v roce
2017.
II.

souhlasí

s vytvořením organizačního výboru na oslavy založení Tuklat a Tlustovous,
kalendáře akcí a rozpočtu. Předsedkyní výboru bude místostarostka Petrisková.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 9/10/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
v počtu hlasů.

Pro
Proti
Zdrželo se

9
0
0

Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 10: Žádost o zařazení Fary do programu architektonického dědictví Ministerstva
kultury
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 10/10/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.

souhlasí

s podáním žádosti o zařazení Fary do programu architektonického dědictví MK
a schvaluje nabídku p. Kabelky na zpracování žádosti o zařazení
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Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 10/10/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
Pro
Proti
Zdrželo se

v počtu hlasů.

9
0
0

Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 11: OSA - uzavření smlouvy o produkci hudby při zábavách
Zastupitelstvo bere uzavření smlouvy na vědomí
Bod č. 12: Sběrný dvůr Tuklaty - umístění kontejnerových hnízd
Viz. bod č. 6 a č. 7.
Bod č. 13: SDH, nákup automobilu
Pan Tuček předkládá zastupitelstvu nabídky na nákup hasičského vozu. Nabídky jsou na
automobil Ford za 947.000, Fiat za 901.000,--, Opel za 896.000,—a Fiat 889.500.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 11/10/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.

pověřuje

starostu zadáním zakázky malého rozsahu a podpisem s vítězným uchazečem.
Část kupní ceny bude hrazena z dotace.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 11/10/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
v počtu hlasů.

Pro
Proti
Zdrželo se

9
0
0

Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod ě. 14: Studie VO v obcích
Bod se odkládá.
Bod ě. 15: Extéria BOZP
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Zápis č. 10/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.8.2016
Pan starosta informuje o nabídce společnosti EXTÉRIA s.r.o. na školení zaměstnanců o
BOZP v ceně 24.000,—Kč plus DPH.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 12/10/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.

bere
zprávu na vědomí a pověřuje starostu obce uzavřením a podpisem smlouvy.

Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 12/10/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
v počtu hlasů.

Pro
Proti
Zdrželo se

9
0
0

Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 16: Žádost o příspěvek na otop - pí Vitošová, pí Svatošová
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 13/10/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.

souhlasí
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.500,—Kč na otop pro obě žadatelky, pro rok

2016.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 13/10/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
v počtu hlasů.

Pro
Proti
Zdrželo se

9
0
0

Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 17: Projednání a schválení provozu školního roku pro MŠ v Tuklatech
Pan starosta informuje o žádosti ředitelky MŠ Tuklaty o schválení organizace školního roku
2016-2017. Dále informuje o prováděné rekonstrukci osvětlení tříd MŠ v Tuklatech, kde bylo
nutné upravit rozvaděče a doplnit osvětlovací tělesa v místnostech, které nebyly součástí
projektu, proto byl vypracován dodatek k SOD č. 1.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 14/10/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
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I.

souhlasí
s návrhem organizace školního roku 2016-2017, tak j ak j i pí ředitelka

předložila.
II.

schvaluje

dodatek č. 1 k SOD na rekonstrukci interiéru MŠ Tuklaty (výměna zářivek a
úprava ele. rozvodů) a pověřuje starostu obce jeho podpisem. Cena je 23.814,-- Kč.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 14/10/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
Pro
Proti
Zdrželo se

v počtu hlasů.

9
0
0

Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 18: Návrh na jmenování údržbáře Fary
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan navrhuje zřídit pozici údržbáře Fary, která by zahrnovala:
Místo výkonu práce: Tuklaty, areál Fary, Na Valech 19
Náplň práce:
1. Běžné opravy a údržba zařízení objektu,
2. Upozorňuje na případné nedostatky ohrožující stav této budovy, např. zatékání, větrání,
požární nebezpečí, dohled na dodržování zákazu kouření v objektu fary, navrhuje opatření
prospívající stavu této budovy.
3. Kontrola pohybu osob v objektu, v případě kulturních a jiných hromadných akcí regulace
počtu zúčastněných osob pouze v souladu s požárním řádem a vyjádřením statika, o všech
důležitých akcích souvisejících s děním na Faře povede dokumentaci průběžně
podepisovanou starostou obce. Veškeré akce a aktivity na faře umožní pouze po dohodě se
zastupitelstvem, nebo se starostou obce.
4. Forma: DPP
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 15/10/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.

souhlasí

s vytvořením pracovní pozice správce objektu - údržbář areálu Fara: Na
Valech Tuklaty formou DPP uzavřené s Václavem Krupkou, bytem Tuklaty, Hlavní 65.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 15/10/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
v počtu hlasů.

Pro
Proti
Zdrželo se
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Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Michal Chroust,
Martina Milotová
Proti: Petr Jenšovský, Ing. Ivan Franc, Petr Horký, Drahomír Ducháč
Zdržel se: 0
Pan starosta ukončil zasedání obecního zastupitelstva v 23.05 hod.
Seznam příloh:

1. Vyjádření pana Krupky
2. Zpráva starosty
3. Přehled usnesení
4. Tabulka úkolů

Zapsal Ing. Zbyněk Růžička

Petr Horký
v.r.

Drahomír Ducháč
v.r.

Petr Jenšovský
starosta
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28. 8. 2016
Stav a dění na faře v Tuklatech.
Fara byla po odstěhování OÚ dlouhodobě zanedbávána. Např. se
neřešil problém rozpadajících se trámů napadených dřevomorkou,
přitom hrozilo nebezpečí její rozšíření do celého objektu. Po ukradení
žlabových svodů voda stékala dlouhodobě po vnějších stěnách
budovy. Na horním sále se někdy i topilo, přestože na půdě byly
rozpadlé komíny, na kterých nebyla nikdy provedena revize. Co kdyby
došlo k požáru např. při vítání občánků? Základy fary byly prorostlé
stromy a keři. Okolo komína zatékalo řádově několik let. Byl jsem
svědkem toho a jistě nejen já, že voda při větším dešti protékala až
do přízemí. Kde zatékalo méně, jsem závady odstranil sám. Stačilo
vyměnit, nebo doplnit tašky. Nikdo se nezajímal např. o větrání. Výčet
dalších nesrovnalostí by mohl pokračovat. Podobný vztah byl i
prostorám pronajatých panem Formánkem. Nebudu tímto někoho
obviňovat, je to věc zastupitelstva.
Nyní moje vyjádření k přízemnímu sálu. Obec údajně nemá možnosti
provozovat kulturní akce apod. aktivity. Tento sál by mohl při
minimálních nákladech k tomuto plně sloužit. Byl zde ale jeden
problém. 3 podpěry stropu, které tomuto účelu nejvíce bránily.
Připomínám jejich dávné zhotovení, kdy měl být nad nimi zřízen sklad
knih. Ten tam ovšem nikdy nebyl, nastal však problém s jejich
odstraněním, kdy podle pana France zřejmě dle vyjádření statika
mohl být strop zatížen 80 občany. Podle jiného statika (p.Rineše) 68
osobami. Dohadování o odstranění sloupů a případné zesílení stropu
trvá již více než rok, rozhodl jsem se na vlastní náklady podpěry
odstranit. Zdůrazňuji, že tímto nedošlo k žádnému narušení statiky
stavby. Naskytla se tím naopak příležitost úpravy spodního sálu a
neomezila se tímto možnost zesílení stropu. Nabízela se možnost vše

i

následně dořešit v rámci OÚ a statika. V přízemí mohly probíhat
práce související se zprovozněním sálu. Jsem přesvědčen, že tam
mohla ještě letos být např. Mikulášská nadílka pro děti apod. Protože
byl ale do těchto prostor zakázaný vstup, zase se nic dít nebude. A to
jsou tam nově vybudovány záchody! Pokud někdo bude chtít ode
mne další vysvětlení, rád mu je poskytnu.
Václav Krupka

PŘEHLED USNESENÍ ZÁPISU Č. 10/2016 ZE DNE 29.8.2016
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 1/10/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
schvaluje
program zasedání zastupitelstva
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 1/10/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
Pro
8
Proti
0
v počtu hlasů.
Zdrželo se
0
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Michal Chroust
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 2/10/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
schvaluje
návrh neprodleného řešení podle projektu pana Černohorského na zesílení statiky stropu
pomocí středového průvlaku.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 2/10/2016 obecní zastupitelstvo neschvaluje_____
Pro
1
v počtu hlasů.
Proti
3
Zdrželo se
4
Pro: JUDr. Ing. Jana Ammerlaan
Proti: Petr Jenšovský, Ing. Ivan Franc, Petr Horký
Zdržel se: Monika Petrisková, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Michal Chroust
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 3/10/2016:
Pan starosta se dotazuje, kdo je pro, aby se provedlo náhradní řešení, zesílení stropu
podepřením v prvním podlaží dvěma sloupy podle projektu z roku 2008.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 3/10/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje

v počtu hlasů.

Pro
Proti
Zdrželo se

5
1
3

Pro: Petr Jenšovský, Ing. Ivan Franc, Petr Horký, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček
Proti: JUDr. Ing. Jana Ammerlaan
Zdržel se: Monika Petrisková, Michal Chroust, Martina Milotová
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 4/10/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
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I.

pověřuje
starostu obce objednáním řešení zesílení středového průvlaku v prvním
nadzemním patře.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 4/10/2016 obecní zastupitelstvo schvalu je
Pro
8
0
v počtu hlasů.
Proti
1
Zdrželo se
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: Drahomír Ducháč
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce po projednání vyslechlo návrh současných obyvatelů ulice a přijalo
usnesení č. 5/10/2016:
Pan starosta se dotazuje, kdo je pro, aby se ulice jmenovala „Járy Cimrmana“
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 5/10/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
v počtu hlasů.

Pro
Proti
Zdrželo se

9
0
0

Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 6/10/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
pověřuje
starostu podpisem smlouvy na energetický audit.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 6/10/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
Pro
9
v počtu hlasů.
Proti
0
Zdrželo se
0
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 7/10/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
projednalo
zprávu Kontrolního výboru ve věci kontroly nájemních smluv na nemovitosti
ve vlastnictví obce Tuklaty a vyjádření starosty ke kontrolní zprávě a
II.
ukládá
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starostovi provést úkoly tak jak je stanoveno v kontrolních nálezech a návrzích
dalšího postupu k jednotlivým částem kontrolní zprávy do tří měsíců od schválení zprávy a
průběžně informovat zastupitelstvo o průběhu plnění úkolů a následně podat celkovou zprávu
zastupitelstvu. Dále ukládá starostovi ve spolupráci s Finančním výborem provést kontrolu
výpočtu výši nájemného za obecní pozemky firmě Agro s.r.o. Tuklaty a prověřit zda nebyl
porušen zákon o obcích a provést kontrolu výpočtu výši nájemného v obecních
nemovitostech.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č.7/10/2016 obecní zastupitels tvo schvaluje
6
Pro
v počtu hlasů.
Proti
0
Zdrželo se
3
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Petr Horký, Lukáš Koníček,
Michal Chroust, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: Petr Jenšovský, Drahomír Ducháč, Ing. Ivan Franc
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 8/10/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.

schvaluje

nabídku na zpracování projektových dokumentací stavební řízení, inženýrské
činnosti a položkové rozpočty dle nabídky od pí Kubínové. Přednostně bude zpracována ěást
v Tlustovousích.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 8/10/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
v počtu hlasů.

Pro
Proti
Zdrželo se

9
0
0

Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 9/10/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
souhlasí
s nabídkou p. Psoty „Návrh ke zpracování nové odborné publikace o historii
Tuklat a Tlustovous“ k 810. výročí založení Tuklat a 790. výročí založení Tlustovous v roce
2017.
II.
souhlasí
s vytvořením organizačního výboru na oslavy založení Tuklat a Tlustovous,
kalendáře akcí a rozpočtu. Předsedkyní výboru bude místostarostka Petrisková.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 9/10/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
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v počtu hlasů.

Pro
Proti
Zdrželo se

9
0
0

Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 10/10/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
souhlasí
s podáním žádosti o zařazení Fary do programu architektonického dědictví MK
a schvaluje nabídku p. Kabelky na zpracování žádosti o zařazení
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 10/10/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
Pro
9
v počtu hlasů.
Proti
0
Zdrželo se
0
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 11/10/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
pověřuje
starostu zadáním zakázky malého rozsahu a podpisem s vítězným uchazečem.
Část kupní ceny bude hrazena z dotace.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 11/1( /2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
Pro
9
v počtu hlasů.
Proti
0
Zdrželo se
0
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, liíg. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 12/10/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
bere
zprávu na vědomí a pověřuje starostu obce uzavřením a podpisem smlouvy.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 12/1C/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
Pro
9
v počtu hlasů.
Proti
0
Zdrželo se
0
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Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 13/10/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
souhlasí
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.500,—Kč na otop pro obě žadatelky, pro rok
2016.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 13/1(1/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
Pro
9
Proti
0
v počtu hlasů.
Zdrželo se
0
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, li íg. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 14/10/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
souhlasí
s návrhem organizace školního roku 2016-2017, tak jak ji pí ředitelka
předložila.
II.
schvaluje
dodatek č. 1 k SOD na rekonstrukci interiéru MŠ Tuklaty a pověřuje starostu
obce jeho podpisem. Cena je 23.814,—Kč.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 14/1( /2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
Pro
9
v počtu hlasů.
Proti
0
Zdrželo se
0
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, li íg. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 15/10/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
souhlasí
s vytvořením pracovní pozice správce objektu - údržbář areálu Fara: Na
Valech Tuklaty formou DPP uzavřené s Václavem Krupkou, bytem Tuklaty, Hlavní 65.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 15/1( /2016 obecní zastupitelstvo schvalu je
Pro
5
v p o c tu n id su .
Proti
4
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Č íslo úkolu

P o p is úkolu

158/10/2016

Předložit návrh na um ístění kontejnerů

159/10/2016

Rozeslat nabídky na zpracování strategického rozvoje obce

160/10/2016

Připraví podklad pro strategický plán rozvoje obce

161/10/2016

Zajistit odvoz zem iny naproti fotbalovém u hřišti a za farou

162/10/2016

Provést kroky dle usnesení nálezů kontrolního výboru

163/10/2016

Předložení návrhu na schválení částky za materiál na rekonstrukci svodu dešťové vody
přes pozem ek pana Kurganského p. č. 52/3 v k.ú. Tuklaty

164/10/2016

Připravit návrh na rozm ístění laviček

165/10/2016

Předložení návrhu na nekácení strom ů při asfaltování Slezké cesty na pozem kový úřad

166/10/2016

Provést zrušení pískoviště na škole ve spolupráci s ředitelkou školy

167/10/2016

Zajištění posouzení statiky stropu prvního nadzem ního podlaží v ZŠ Tuklaty

168/10/2016

Zajištění nájem ní sm louvy na rybník s rybářským spolkem Tuklaty

169/10/2016

Zadání zakázky m alého rozsahu a podpisem s vítězným uchazečem na nákup
požárního autom obilu

