Zápis č. 11/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.9.2016

Zápis č. 11/2016
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 19. 9. 2016 od 18.00 hod na OU v Tuklatech
Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Michal Chroust, Martina Milotová (od 19.14), 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 ělenů zastupitelstva obce k ověřování zápisu, ze zasedání ZO Tuklaty
4. Kontrola zápisu ze schůze č. 10
5. Zprávy z výborů
6. Zpráva starosty
7. Nákup hasičské Tatry 148 pro SDH Tuklaty
8. Projednání a schválení VPS s ORP Český Brod o umístění žáků na II. stupni ZŠ
v Č.Brodě
9. Schválení podání žádosti na MŠMT o dotaci na rekonstrukci ZŠ v Tuklatech II. kolo
10. Čechie Tuklaty - hřiště pro mládež
11. Projednání studie zasíťování obce
12. Projednání záměru využití fary
13. Projednání strategického plánu obce
14. Projednání nabídky právního informačního systému společnosti CODEXIS
15. VŘMR pro výběr zhotovitele akce Statické zesílení stropu dle projektu Ing.
Černohorského
16. VRMR Projektová dokumentace ústředního vytápění fary, věetně rozpočtu pro žádost o
dotaci SFŽP zateplení veřejných budov, pro výběr zhotovitele
17. Aktualizace harmonogramu prací na faře a příprava projektů v roce 2017
18. Připomínky zastupitelů
Bod č. 2: Schválení programu
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 1/11/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.

schvaluje

program zasedání zastupitelstva
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 1/11/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
v počtu hlasů.

Pro
Proti
Zdrželo se
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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 Ing. Ivan Franc a Michal Chroust.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan pošle připomínky k zápisu č. 10/2016.
Bod č. 4: Kontrola zápisu č. 10/2016
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

K bodu č. 5 - byla provedena kontrola zápisu schůze č. 8 a 9
K bodu č. 6 - byla projednány zprávy z výborů
Petr Horký připraví připomínky ke zpracování strategického plánu
Na základě VŘ byla odeslána paní Rychtrové objednávka na energetický audit
K bodu ě. 7 - byla předložena zpráva starosty
Kbodu č. 8 - bylo projednáno a schváleno zařazení fary do programu
architektonického dědictví Ministerstva kultury a schválena nabídka Ing. Kabelky
na zpracování žádosti o zařazení - vyřizuje JUDr. Ing. Ammerlaan
K bodu ě. 9 - ZO bere na vědomí podpis smlouvy s OSA na veřejnou produkci
hudby
Kbodu č. 10 - ZO bere na vědomí zprávu o zřízení sběrného dvora a paní
Petrisková navrhla odložit bod na příští schůzi ZO. Místostarostka Petrisková nové
informace nemá
Kbodu č. 11 - Nákup automobilu SDH - JUDr. Němečková připravuje ve
spolupráci s Michalem Tučkem VŘ
K bodu č. 12 - Studie VO v obcích, bod se odkládá
Kbodu č. 13 - Exteriéra - BOZ, ZO souhlasí a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
K bodu ě. 14 - ZO schválilo příspěvek na otop paní Vitošové a Svatošové
K bodu č. 15 - ZO schválilo provoz školního roku 2016-2017 v MŠ a schválilo
dodatek ke SOD na rekonstrukci osvětlení tříd
K bodu č. 16 - ZO schválilo název nové ulice „ Járy Cimrmana“ v lokalitě Přední
čtvera.
K bodu č. 17 - ZO schválilo ve svém usnesení vytvoření pozice správce fary a do
této funkce schválilo Václava Krupku

Bod č. 5: Zprávy z výborů
Výbor pro rozvoj obecního majetku
- Fara. Zastupitelka JUDr. Ing. Jana Ammerlaan informuje zastupitelstvo o návrhu využití
fary, který vypracoval Výbor. Návrh byl členům OZ rozeslán a bude projednán v rámci
bodu 12.
- Lavičky. Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan navrhuje nakoupit 8 ks laviček - 6 ks
dřevěných k umístění před farou a na farské zahradě a 2 ks betonové k umístění ke křížku
za farou, na cípu směrem na Rostoklaty a připraví návrh na jejich rozmístění. Nákup
laviček zajistí pan starosta.
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18.14 hod. přichází zastupitelka Milotová.
- Kovárna na faře. Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan se dotazuje na další postup
exekutorky při vyklizení obecních prostor po panu Formánkovi, dále se dotazuje, zda se
podařilo zachránit stoly, které byly umístěny v bývalé kovárně. Pan starosta odpovídá, že
exekutorka žádný návrh nepředala, starosta zjistí další postup, stoly se zachránit
nepodařilo.
- Směrnice VZMR. Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan se dotazuje, jestli předal pan
starosta směrnici pro zakázky malého rozsahu JUDr. Němečkové ke kontrole souladu
snovým zákonem o zadávaní veřejných zakázek. Pan starosta odpovídá, že směrnici
JUDr. Němečkové předal. JUDr. Ing. Ammerlaan upozorňuje, že zákon nabývá účinnosti
1.10.2016 a případné změny směrnice musí schválit OZ.
- Publikace o historii Tuklat. Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan se dotazuje, zda byla
připravena smlouva pro p. Psotu. Pan starosta odpovídá, že zatím ne. Návrh smlouvy
pošle zastupitelce JUDr. Ing. Ammerlaan.
- Les. Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan se dotazuje, zda lesník zkontroloval tuklatský
les. Pan starosta odpovídá, že zatím ne. Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan navrhuje, aby
při kontrole byl přítomen zástupce výboru pro rozvoj obecního majetku. Pan starosta
souhlasí.
- Parkoviště. Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan se dotazuje, zda pan starosta podnikl
nějaké kroky ohledně plánovaného parkoviště u nádraží. Pan starosta odpovídá, že ne.
- Biokoridor. Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan navrhuje pokusit se získat pozemek p.č.
62/1 v Tuklatech od státu, který je dle územního plánu součástí biokoridoru podél
Tuklatského potoka. V současnosti je pozemek ve vlastnictví pozemkového úřadu, který
pozemek pronajímá p. Kurganskému. Pan starosta pošle Pozemkovému úřadu žádost o
získání pozemku p.č. 62/1 do vlastnictví obce za účelem vysázení biokoridoru.
- Nájem přístavku čp. 30. Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan se dotazuje, zdaje uzavřena
smlouva o pronájmu budovy Tuklaty č.p. 30 s rybářským spolkem Tuklaty. Pan starosta
odpovídá, že ne, protože rybářský spolek neprojevil zájem. Zastupitel Horký proto
navrhuje revidovat rozhodnutí o pronájmu budovy Tuklaty č.p. 30.
- Chodník Tlustovousy a cyklochodník. Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan informuje
jednání s projektantkou o návrhu projektu dle změn projednaných na minulém jednání
zastupitelstva. Pro podání žádosti o dotaci na výstavbu chodníku v Tlustovousech do
7.1.2017 je nutno přiložit stavební povolení na výstavbu chodníku. O územní rozhodnutí
obec požádala v lednu s tím, že zatím není vydáno. Pan starosta důvody zdržení nezná.
- Dotace z programu záchrany architektonického dědictví MK. Zastupitelka JUDr. Ing.
Ammerlaan informuje, že žádost o zařazení do programu se podařilo podat.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 2/11/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.

souhlasí
s 20% spoluúčastí na dotaci z programu záchrany architektonického dědictví na

objekt fary.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 2/11/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
v počtu hlasů.

Pro
Proti
Zdrželo se
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Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan navrhuje opravit práh a podlahu v knihovně. Práh opraví pan
Krupka.
Místostarostka Petrisková se dotazuje, zda jsou objednané regály do knihovny. Pan starosta
odpovídá, že ano.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan se dotazuje pana starosty, zda dohledal zápis o směně
pozemků s obcí Břežany II. Pan starost odpovídá, že zatím ne.
Zastupitelka Milotová se dotazuje, zda jsou uzavřené smlouvy s městem Český Brod a
s Nehvizdami o přijímání žáků na druhý stupeň.
Pan starosta odpovídá, že smlouva s městem Český Brod je schválená zastupitelstvem města
Český Brod.
Místostarostka Petrisková odpovídá, že smlouva s Nehvzidami není třeba.
Bod č. 6: Zpráva starosty
Pan starosta zprávu nepředložil.
Bod č. 7: Nákup hasičské Tatry 148 pro SDH Tuklaty
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 3/11/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.

souhlasí

s podáním cenové nabídky na odkup hasičského vozu CAS 32 Tatra 148 ve výši
130.000,—Kč včetně DPH od SDH České Velenice
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 3/11/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
v počtu hlasů.

Pro
Proti
Zdrželo se
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Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 8: Projednání a schválení VPS s ORP Český Brod o umístění žáků na II. stupni ZŠ
Pan starosta informuje, že ORP Český Brod akceptuje pouze připomínku prodloužení smlouvy na
6 let. ORP Český Brod nebude spádovou školou pro obec Tuklaty.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 4/11/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
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Zápis č. 11/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.9.2016
souhlasí

s upravenou VPS mezi obcí Tuklaty a ORP Český Brod o přijímání žáků na II.
stupeň ZŠ v Českém Brodě
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 4/11/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
Pro
Proti
Zdrželo se

v počtu hlasů.
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Pro: Petr Jenšovský, Ing. Ivan Franc, Petr Horký, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček,
Michal Chroust
Proti: 0
Zdržel se: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Martina Milotová
Bod č. 9: Schválení podání žádosti na MŠMT o dotaci na rekonstrukci ZŠ v Tuklatech II.
kolo
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan se dotazuje do kdy je nutné žádost podat.
Pan starosta odpovídá, že žádost je nutné podat do konce října, výsledek žádosti bude znám
koncem roku.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 5/11/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.

souhlasí

s podáním Žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce a rozšíření kapacity ZŠ
Tuklaty“ do programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 133 310 Rozvoj
výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky.
Současně se zavazuje ke spolufinancování akce ve výši 20% z celkových nákladů projektu.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 5/11/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
Pro
Proti
Zdrželo se

v počtu hlasů.
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Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 10: Čechie Tuklaty - hřiště pro mládež
Pan starosta informuje o žádosti Čechie Tuklaty na vybudování hřiště pro mládež na pozemku
126/1 v k.ú. Tuklaty pro přípravu malých fotbalistů. Hřiště by bylo zřízeno s ohledem na
budovaný chodník a cyklostezku mezi obcemi na tomto pozemku.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan informuje o tom, že členové Výboru pro rozvoj majetku
nezaujali jednoznačný názor. Návrh umístění hřiště není jasný.
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Zastupitel Horký navrhuje bod odložit z důvodu neúčasti zástupců Čechie Tuklaty.
Starosta vyzve Čechii Tuklaty k doplnění situace, případných terénních úprav a vyčíslení
nákladů.
Bod č. 11: Projednání studie zasíťování obce
Zastupitel Horký informuje o možnostech vybudování optické sítě v obcích. Navrhuje oslovit
společnost Sitel, aby připravila nabídku na zpracování studie. Projekt by se měl realizovat
v horizontu 5 - 8 let. Optická síť by vedla od železnice přes ulice Topolová, Na Rafandě, Hlavní
a mezi obcemi podél plánované cyklostezky, z toho důvodu je nutné spolupracovat v rámci
budování cyklostezky. Obec by byla vlastníkem a optickou síť by pronajímala.
Zastupitel Ing. Franc navrhuje, aby studie obsahovala návratnost investice obci.
Pan starosta informuje o podání žádosti o územní rozhodnutí na realizaci chodníků
v Tlustovousech. Žádost podal v lednu 2016 na stavební úřad v Českém Brodě. Stavební úřad
zatím vyjádření nevydal. Pan starosta situaci prověří.
Bod č. 12: Projednání záměru využití Fary
Zastupitel Horký informuje o dvou návrzích využití fary, které předložili zastupitelka JUDr. Ing.
Ammerlaan za Výbor pro rozvoj obecního majetku a zastupitel Horký. Zastupitelstvo by mělo
vytvořit dokument „Strategie využití fary“, aby objekt fary byl denně využíván.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan navrhuje sjednotit oba návrhy využití fary v rámci Výboru
pro rozvoj obecního majetku.
Zastupitel Horký požaduje účastnit se tohoto jednání.
Zastupitelstvo ukládá Výboru pro rozvoje obecního majetku vypracování konceptu využití fary.
Bod č. 13: Projednání strategického plánu obce
Zastupitel Horký informuje o prioritách obce pro strategický plán. Podkladem je programové
prohlášení.
Obec vypracuje strategický plán obce vlastními silami, koordinátorem bude zastupitel Horký.
Bod č. 14: Projednání nabídky právního informačního systému společnosti CODEXIS
Zastupitelstvo nabídku projednalo a s návrhem nesouhlasí.
Bod č. 15: VZMR pro výběr zhotovitele akce Statické zesílení stropu dle projektu Ing.
Černohorského
Pan starosta informuje o předání projektu statického zesílení od Ing. Černohorského, které bude
přílohou ke kolaudaci fary. Pan starosta bude o průběhu kolaudace fary informovat zastupitele.
Ing. Holoubková se dotazuje, zda jsou splněny podmínky požární zprávy. Zastupitel Ing. Franc
odpovídá, že splnění podmínek zatím splněno není. Zastupitel Ing. Franc prověří situaci.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan připomíná nutnost přeložit projekt statického zajištění ke
schválení stavebnímu úřadu a Národnímu památkovému ústavu. Ing. Holoubková se spojí
s památkovým ústavem a stavebním úřadem a projedná statické zajištění l.NP fary dle projektu
ing. Černohorského.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 6/11/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
Stránka 6 z 8

Zápis č. 11/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.9.2016

I.

pověřuje

starostu obce vypsáním výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
statické zajištění stropu sálu l.NP při odstranění dočasné podpůrné konstrukce dle projektové
dokumentace zpracované Ing. Černohorským a podpisem smlouvy s vítězným uchazečem.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 6/11/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
v počtu hlasů.

Pro
Proti
Zdrželo se
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Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan navrhuje prověřit statiku l.NP vZŠ. Zastupitel Ing. Franc
zajistí vyjádření projektantky na akci rozšíření a rekonstrukci ZŠ Tuklaty.
Bod č. 16: VZMR Projektová dokumentace ústředního vytápění fary, včetně rozpočtu pro
žádost o dotaci SFZP zateplení veřejných budov, pro výběr zhotovitele
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 7/11/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.

pověřuje

starostu obce vypsáním výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele na akci
„Energetické úspory objektu spolkový dům fara Tuklaty - kulturní památka, v rozsahu
dokumentace ústředního vytápění, rozvodů elektřiny a MAR, včetně rozpočtu, zpracované
v souladu s výsledky energetického auditu objektu fary pro účely podání žádosti o dotaci se SFŽP
(39. výzva OPŽP - energetické úspory a lepší využití obnovitelných zdrojů energie), a podpisem
smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem. Jedním z členů výběrové komise bude Ing.
Holoubková.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 7/11/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
v počtu hlasů.

Pro
Proti
Zdrželo se
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Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0

Stránka 7 z 8

Zápis č. 11/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.9.2016

Bod č. 17: Aktualizace harmonogramu prací na faře a příprava projektů v roce 2017
Zastupitel Ing. Franc informuje o nutnosti vybavení fary přímotopy. Přímotopy zajistí pan
starosta. Přímotopy budou v prostorách obecního úřadu a sociálních zařízení na faře, celkem 9
ks. Dále informuje o navrhovaném harmonogramu prací na faře. Zastupitelka JUDr. Ing.
Ammerlaan návrh doplní a zpracuje připomínky.
Bod č. 18: Připomínky zastupitelů
a/ Místostarostka Petrisková navrhuje připravit rozpočtové opatření. Zpracuje Růžička.
b/ Místostarosta Petrisková se dotazuje, zda má obec Vyhlášku o porušování nočního klidu.
Pan starosta odpovídá, že nemá. Pan starosta zajistí podklady k vytvoření vyhlášky.
c/ Místostarostka Petrisková požaduje dopracování podkladů pro pojištění obce od společnosti
Renomia. Připraví Růžička.
d/ Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan se dotazuje, zda má obec Zákonné pojištění
zaměstnanců pro případ pracovní úrazů apod. Pan starosta odpovídá, že nemá. Napraví
Růžička.
e/ Pí Nováková se dotazuje v jaké fázi je výstavba dětského hřiště v Tlustovousech a
upozorňuje na možný nebezpečný stav budovy Tlustovousy č.p. 29 u plánovaného dětského
hřiště. Pan starosta odpovídá, že v budování dětského hřiště se bude pokračovat po vyřešení
kanalizační přípojky k budově. Zastupitel Ducháč dodává, že budova byla prohlédnuta
statikem, který budovu shledal v pořádku.

Pan starosta ukončil zasedání obecního zastupitelstva v 21.45 hod.
Seznam příloh:

1. Přehled usnesení
2. Tabulka úkolů

Zapsal Ing. Zbyněk Růžička

Michal Chroust

Ing. Ivan Franc
____
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PŘEHLED USNESENÍ ZÁPISU Č. 11/2016 ZE DNE 19.9.2016
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 1/11/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
schvaluje
program zasedání zastupitelstva
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 1/11/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje
8
Pro
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
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 2/11/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
souhlasí
s 20% spoluúčastí na dotaci z programu záchrany architektonického dědictví na
objekt fary.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 2/11/2016 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, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 3/11/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
souhlasí
s podáním cenové nabídky na odkup hasičského vozu CAS 32 Tatra 148 ve
výši 130.000,- Kč včetně DPH od SDH České Velenice
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 3/11/2016 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, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení ě. 4/11/2016:
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Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
souhlasí
^ s upravenou VPS mezi obcí Tuklaty a ORP Český Brod o přijímání žáků na II.
stupeň ZŠ v Českém Brodě
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 4/11/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje_______
Pro
6
v počtu hlasů.
Proti
0
Zdrželo se
3
Pro: Petr Jenšovský, Ing. Ivan Franc, Petr Horký, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček,
Michal Chroust
Proti: 0
Zdržel se: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Martina Milotová
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 5/11/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
souhlasí
s podáním Žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce a rozšíření kapacity ZŠ
Tuklaty“ do programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ě. 133 310 Rozvoj
výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky.
Současně se zavazuje ke spolufinancování akce ve výši 20% z celkových nákladů projektu.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 5/11/2016 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, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 6/11/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
pověřuje
starostu obce vypsáním výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
statické zajištění stropu sálu l.NP při odstranění dočasné podpůrné konstrukce dle projektové
dokumentace zpracované Ing. Černohorským a podpisem smlouvy s vítězným uchazečem.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 6/11/2016 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, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 7/11/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
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I.

pověřuje
starostu obce vypsáním výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele na akci
„Energetické úspory objektu spolkový dům fara Tuklaty - kulturní památka, v rozsahu
dokumentace ústředního vytápění, rozvodů elektřiny a MAR, včetně rozpočtu, zpracované
v souladu s výsledky energetického auditu objektu fary pro účely podání žádosti o dotaci se
SFŽP (39. výzva OPŽP - energetické úspory a lepší využití obnovitelných zdrojů energie), a
podpisem smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem. Jedním z členů výběrové komise bude
Ing. Holoubková.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 7/11/2016 obecní zastupitelstvo schvalu je
Pro
9
v počtu hlasů.
Proti
0
Zdrželo se
0
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Petr Horký, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Martina Milotová
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Jednání ZO číslo
jProjekt/oblast

11/2016
Podprojekt

Číslo úkolu

Popis úkolu

Odpovědná osoba

Prověřit m ožnost nákupu pozem ku 62/1
Pozem ky obce

Nákup pozem ku 62/1 Tuklaty

171/11/2016

Tuklaty od pozem kovém u úřadu
Nechat přezkoum at sm ěrnici o veřejných

Procesní řízení obce

Sm ěrnice u veřejných zakázkách

obce

Rekonstrukce fary

Vize využití

172/11/2016
173/11/2016

Dotace na pískovcové ostění
dveří

176/11/2016

Jenšovský

zakázkách m alé§ho rozsahu právnickou

HM GR rekonstrukce
Rekonstrukce školy

Prověření staitky stropu

Zjistit m ožnost čerpání čerpání dotace z

177/11/2016
175/11/2016

Zákonné pojištění odpovědnosti
Řízení obce
Vybavenost

zam ěstnavatele
Lavičky v obci

vypracování vize využití fary

Jenšovský
Výbor pro majetek obce + Horký

ORP na pískovcové ostění dveří
Poslat připom ínky k HM GR rekonstrukce
Fary
Prověřit statiku stropu školy

Ammerlaan
Ammerlaan
Franc

Zkontrolovat stav zákonného pojištění

178/11/2016
170/11/2016

odpovědnosti zam ěstnavatele
Zajistit nabídky na 6 ks laviček

Jenšovský
Jenšovský

Předložit základ k strategickém u plánu
Dokum enty obce

Strategický plán obce

174/11/2016

obce

Horký

