Zápis č. 13/2016
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 28.11. 2016 od 18.00 hod. na OÚ v Tuklatech a
7.12. od 18.00 hod. v budově SDH v Tuklatech
Bod č. 1: Prezence
Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Martina
Milotová, Petr Horký, Ing. Ivan Franc, Michal Chroust
Omluven: Drahomír Ducháč
Starosta Petr Jenšovský zahájil zasedání zastupitelstva Obce Tuklaty v 18.00 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.
Bod č. 2: Schválení programu
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. Kontrola zápisu schůze č. 12
5. Zprávy z výborů
6. Zpráva starosty
7. Projednání a schválení VPS pro stavební řízení - místní komunikace
8. Hřbitov Tuklaty - hrobník
9. Projednání MAP Č. Brod - region Pošembeří
10. Projednání směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
11. Projednání a schválení obecní vyhlášky o nočním klidu
12. ČEZ Technicko-ekonomická studie VO
13. Schválení převodu pozemku p.č. 866/4 od ÚPZSVM Chodník v Akátové ul.
14. Pověření starosty vypsáním VŘ pro výběr zhotovitele na stavbu „Zateplení objektu občanské
vybavenosti v Tuklatech44.
^
.
15. Nabídka na zpracování dokumentace a žádosti o dotaci na parkoviště P&R u nádraží CD
16. Připomínky zastupitelů
JUDr Ing. Jana Ammerlaan navrhla, aby se v bodě 14 projednal místo původního výběru zhotovitele
spíše schválení žádosti o dotaci na SVŽP na „Zateplení objektu občanské vybavenosti v Tuklatech“.

Petr Jenšovský navrhl, aby se přidal najednání další bod Smlouva s ČEZ o věcném břemeni na
transformátor.
JUDr. Ing. Jana Ammerlaan navrhla, aby se za bod 5 zařadilo projednání odvolání starosty a
místostarosty a zvolení starosty a místostarosty obce. Petr Jenšovský s návrhem nesouhlasí a nechává
hlasovat o tomto návrhu usnesení zastupitelstva:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
,
- schvaluje zařazení projednání odvolání stsrosty 3 místostsrosty 3 zvoleni nového
starosty a místostarosty za bod 5 programu zasedání zastupitelstva.

Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 1/13/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje

v počtu hlasů.

Pro

5

Proti

3

Zdrželo se

0

Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Michal
Chroust
Proti: Petr Jenšovský, Ing. Ivan Franc, Petr Horký
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 2/13/2013:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
schvaluje Program zasedání zastupitelstva včetně navržených doplnění.

Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 2/13/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje

v počtu hlasů.

Pro

5

Proti

3

Zdrželo se

0

Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Michal
Chroust
Proti: Petr Jenšovský, Ing. Ivan Franc, Petr Horký
Zdržel se: 0
Bod č. 3: Pověření dvou členů zastupitelstva obce k ověřování zápisu ze zasedání ZO
Tuklaty
Jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni zastupitel Michal Chroust a Lukas Konicek.
Bod č. 4: Kontrola zápisu č. 12/2016
•

•

K bodu č. 5 (Žádost FK Čechie Tuklaty): ZO souhlasí se zahájením přípravy budování
víceúčelového hřiště FK Čechií Tuklaty na pozemku p.č. 126/1 za podmínky
respektování plánované cyklostezky a infrastruktury na pozemku. Starosta zajistí
umístění plánované stezky a předá vše Čechii Tuklaty.
K bodu č . 6 (Podnět na pořízení změny Ú P):
o ZO požaduje změny v textové části ÚP dle usnesení 3-5/12/2016. ^
o pověřuje starostu, aby na veřejném projednání změny č. 1 Územního plánu obce
Tuklaty vznesl připomínky dle usnesení 5/12/2016.

o Na základě informací od p. arch. Slepičková Mgr. Zápalková (NPÚ) zpracuje
protokol o schválení zateplení stropu l.NP a vytápění radiátory, závazná
stanoviska k tepelnému čerpadlu, jižní stěně, vnitřní výmalbě a podlahám
K bodu č. 7 (Zprávy z výborů):
o Stavební výbor: Na příštím zasedání předloží návrh možností rozmístění
kontejnerů na tříděný odpad. Předložil návrhy využití. Doporučuje provést
opravy u domu č.p. 29 v Tlustovousích,
o Finanční výbor: Zast. Ducháč informuje o přípravách rozpočtu pro rok 2017.
o Školský výbor: Starosta navrhuje řešit vandalismus dětí ze ZŠ Tuklaty a
bezpečnost dětí z MŠ Tuklaty při procházkách. Výbor prověří,
o Kontrolní výbor: Vznesl požadavek na pana starostu na předložení chybějících
podkladů a informoval, že se zaměří na kontrolu místních poplatků,
o V ýbor pro rozvoj obecního majetku: Předal návrh na využití fary - je
potřeba zvážit textaci využití v návaznosti na požadované dotace. Požaduje
prověřit výběrové řízení na výběr zhotovitele jižn í stěny fary. Požaduje
dokončení osvětlení řím sy v knihovně fary. Byla podána inform ace o
začátku II. Fáze revitalizace stráně N a Valech.
K bodu č. 8 (Zpráva starosty, je přílohou číslo 2):
o Informuje o doplnění tabulky úkolů.
o Dotace na hasičský dopravní automobil - žádost je prodloužena, výběrové řízení
by mělo být vypsáno cca do týdne,
o Budou dodány 4 lavičky určené pro pomalování dětmi,
o Byla podepsána smlouva s p. Psotou.
o Revírník Sedláček provedl označení dalších stromů určených k prořezu, stromů
je llO k s .
o Byl opět osloven p. Plíštil ohledně zřízení parkoviště P+R, ing. Sokol se v pátek
11.11. dostavil OU k jednání a bylo dohodnuto, že připraví záměr podoby
parkoviště.
o Ing. Arch. Slepičková obdrží kontakt pro jednání s pozemkovým úřadem
v Praze pro předání podkladů pro jednání o pozemku p.č. 62/1.
o Ve věci chodníků v Tlustovousech bylo zahájeno územní řízení veřejnou
vyhláškou, po sejmutí bylo předáno na stavební úřad, který vydal územní
rozhodnutí, na jehož základě bylo zahájeno stavební řízení za účelem vydání
stavebního povolení. Po uplynutí lhůt bude vydáno stavební povolení.
K bodu č. 9 (Schválení smlouvy „Zateplení objektu občanské vybavenosti
v Tuklatech“): ZO souhlasí s návrhem SoD pro získání dotace na objekt č.p. 19 v ulici
N a Valech v Tuklatech mezi obcí Tuklaty a společností PPCentrum s.r.o.
K bodu č. 10 (K ronika obce): ZO schválilo snesením 8/12/2016 doplnění kroniky o
období roku 2015 (po zapracování připomínek).
K bodu č. 11 (Žádost o finanční příspěvek pro ZŠ Tuklaty): ZO souhlasí s finančním
příspěvkem pro ZŠ Tuklaty ve výši 20.117kč n a základě předložených faktur.
K bodu č. 12 (Schválení směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu): Schválení
směrnice se odkládá na další ZO, podklady připraví JUDr. Ing. Ammerlaan. Zatím
není připraveno.
K bodu č. 13 (Dopis Mgr. Kurganské): ZO bere na vědom í zám ěr užívání pozem ku
p.č. 62/1 v k.ú. Tuklaty.
K bodu č. 14 (Prezentace webových stránek Tulaty.cz): ZO odmítlo návrh na
prezentaci obce Tuklaty na internetových stránkách www.idatabaze.cz
K bodu č. 15 (VPS s m ěstem Český Brod o um ísťování žáků na II. stupeň ZŠ) :
Zastupitelstvo obce bere na vědomí VPS o umisťování žáků na II. stupeň
K bodu č. 16 (Rozpočtové opatření č.4): OZ schválilo rozpočtové opatření č. 4.

Bod č. 5: Zprávy z výborů
Stavební výbor
se nesešel.
Finanční výbor
proj ednává rozpočet na rok 2017.
Školsky výbor

-

Martina Milotová upozorňuje, že pokud se nedostane dotace a v únoru se neudělá plán, jak
bude škola vypadat, nestihne se zažádat o navýšení - v současné době je 80 děti (kapacita
budoucí 1. třídy je 9 dětí, očekává se 20). Nelze žádat dřív, není schválený plán přestavby a
zrychlené jednání trvá nejméně 6 měsíců.
Pan starosta říká, že plán schválený je a je zažádáno o dotaci.
Zastupitelka Milotová oponuje, že pokud nemáme zajištěno financování, navýšeni nam

-

neschválí.
,
Pronajaté kontejnery jsou dočasná stavba, a nevyhovují hygienickým podmínkám pro trvale

-

užívání.
Starosta navrhuje řešení úvěrem.
Martina Milotová se dotazuje na čištění klimatizace.
Starosta zmínil, že protokoly o čištění budou dodány.

Kontrolní výbor
nemá připomínky.
Výbor pro rozvoi obecního majetku
nemá připomínky.

Bod č. 6: Odvolání starosty a místostarosty a volba starosty a místostarosty
Starosta opět důrazně nesouhlasí se zařazením bodu o svém odvolání na porad jednaní.
JUDr Ing. Ammerlaan zmíní úryvek z jednacího řádu: „V případě, že člen ZO nebo výbor podá návrh
nazařazení bodu do programu jednání ZO po jeho zveřejnění před jeho schválením najednaní ZO a
ZO neschválí předložený návrh, má navrhovatel právo jej podat opakované v písemné podo ,
přičemž návrh bude zařazen do programu nejbližšího jednání ZO.“ Z toho vyplyva, ze clenove Z
mohou navrhnout zařazení bodu najednání před schválením programu jednaní.
Starosta opět apeluje na nemožnost zařazení takto závažného bodu do programu jednání. Navrhuje
a pokračování jednání za mésie a zveřejněni bodn jednání, aby občane meh možnost
se k němu vyjádřit Starosta upozoritaje na nutnost informování o bodech programu 7 dm předem.
JUDr. Ing. Ammerlaan zmiňuje, že ZO volí starostu a místostarostu ze svého středu. Starosta souhlasí.
Petr Horký nezpochybňuje, že je to právně v pořádku.
Starosta opakuje nutnost zveřejnění.
Petr Horký zmiňuje, že sociálně to není úplně v pořádku.

JUDr. Ing. Ammerlaan zmiňuje, že už loni pana starostu začala upozorňovat na chyby v řízení obce a
chce přednést důvody. Zastupitel Petr Horký nepovažuje přednesení důvodů tohoto návrhu za
předmětné. Následně podává zastupitelka Jana Ammerlaan návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce
odvolává Petra Jenšovského z funkce starosty,
odvolává Moniku Petriskovou z funkce místostarostky,
volí Moniku Petriskovou starostkou s tím, že se nejedná o funkci, pro kterou bude dlouhodobě
uvolněna podle § 84 odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a
volí Martinu Milotovou místostarostkou s tím, že se nejedná o funkci, pro kterou bude
dlouhodobě uvolněna podle §. 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů.

-

-

Zastupitel Franc upozorňuje na fakt, že jde o 3 volby a jedno odvolání do jednoho usnesení.
Pan starosta viní JUDr. Ing. Janu Ammerlaan ze snahy ho zničit. Sám nevidí důvod k takovému
jednání a svému odvolání a domnívá se, že jde o důvody vymyšlené.
JUDr. Ing. Janu Ammerlaan poukazuje na svoji snahu se starostou spolupracovat.
Starosta poukazuje na prosazení paní Petriskové do funkce místostarostky za účele spolupráce a uvádí,
že ke spolupráci nikdy nedošlo, že docházelo pouze k prosazování vlastních zájmů. Nesouhlasí, končí
schůzi a odmítá nechat hlasovat. Neustále se opakuje.
JUDr. Ing. Janu Ammerlaan vyzývá starostu, aby nechal hlasovat.
Paní Petrisková starostu upozorňuje na porušení jednacího řádu a zákona.
Zastupitel Franc doporučuje starostovi, aby o věci nechal hlasovat, a potvrzuje, že se opravdu jedná o
porušení jednacího řádu a zákona. Starosta uvádí, že se bude bránit a nechává hlasovat.
JUDr. Ing. Janu Ammerlaan znovu čte usnesení:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
-

odvolává Petra Jenšovského z funkce starosty,
odvolává Moniku Petriskovou z funkce místostarostky,
volí Moniku Petriskovou starostkou s tím, že se nejedná o funkci, pro kterou bude dlouhodobé
uvolněna podle § 84 odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zněm pozdějších

předpisů a
^ 1 .
,
- volí Martinu Milotovou místostarostkou s tím, že se nejedná o funkci, pro kterou bude
^
dlouhodobě uvolněna podle §. 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zněm
pozdějších předpisů.

Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 3/13/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje

v počtu hlasů.

Pro

5

Proti

3

Zdrželo se

0

Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Michal
Chroust
Proti: Petr Jenšovský, Ing. Ivan Franc, Petr Horký
Zdržel se: 0
Paní starostka Petrisková přerušuje jednání s tím, že by se ráda seznámila s podklady k programu,
který byl naplánován, s tím, že stanoví termín pokračování jednání.
Pan Jenšovský informuje o záměru projednat celou věc s právničkou a odmítá pokračovat v dialogu,
tvrdí, že předání úřaduje dlouhodobá záležitost.
JUDr. Ing. Janu Ammerlaan žádá pana Jenšovského, aby protokolárně předal klíče od úřadu a další
věci a upozorňuje na další přebírání úřadu následující den v 8 hod. ráno.
Pan Jenšovský nesouhlasí a polemizuje s JUDr. Ing. Janu Ammerlaan.

Zápis č. 13/2016
pokračování
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 7.12. 2016 od 18.00 hod v obecni budově
klubovny SDH v Tuklatech
Starostka M onika Petrisková zahájila pokračování přerušeného zasedání zastupitelstva obce č.
13 ze dne 28.11. 2016, přivítala v 18:05 přítomné, omluvila se za zpoždění a konstatovala, že je
přítomno 9 zastupitelů, zasedání bylo řádně svoláno a je usnášení schopné.
Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana
Ammerlaan, Martina Milotová, Petr Horký, Ing. Ivan Franc, Drahomír Ducháč, Michal
Chroust
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Paní starostka Petrisková upozorňuje přítomné, že bude dbát na to, aby jednání mělo pracovní
charakter a věcný průběh, na důstojnost jednání a v případě, že bude někdo nevhodným chováním
rušit průběh jednání ZO, bude vykázán dle schváleného jednacího řádu. Z jednacího řádu upozornila
zejména na tato pravidla:
1.

Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající může vykázat ze zasedací sine
rušitele jednání.
2 N e m l u v í - l i řečník k věci, může mu předsedající odejmout slovo.
3. Do diskuse se občan obce a oprávněné fyzické osoby přihlašují zvednutím ruky. Délka jednoho
diskusního příspěvku může být nejvýše 5 minuty, k téže věci nejvýše dvakrat.
4. Nikdo komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.
^
5. Přednost v diskuzi má vždy člen zastupitelstva, následuje občan obce a potom treti osoby.
Připomíná, že ověřovateli zápisu byli určeni 2 8 .I 1.2016 Michal Chroust a Lukáš Koníček.
Zápis bude pořizovat p. Martina Vodičková.
Z jednání je pořízen pracovní zvukový záznam pro potřeby pořízení zápisu. Z přítomných osob
pořizuje zvukový zaznam pouze zastupitel Konicek.
Starostka Petrisková v úvodu zasedáni seznámila zastupitelstvo a přítomné s převzetím úřadu starosty,
který proběhl dne 29.11.2016:
Byl zpracován předávací protokol úřadu starosty obce, 29. 11. 2016 ve 14 hodin byl p. Jenšovským
předán notebook a telefon bez dat v továrním nastavení. Pn předávám počítače se p. Jensovs y
pokusil pod záminkou odstranění soukromým souborů odstranit veškere soubory ulozene v počítači.
Dne 6.12. zjistila, že p. Růžička v průběhu předchozího večera položil na stůl veškeré doklady, Otevřel
trezor a nechal jej otevřený, byla nalezena dohoda o ukončení jeho pracovního poměru z 25.9.
(neděle!) k 30.11. Pan Růžička ani p. Jenšovský neoznámil žádné skutečnosti novému nadnzenemu,
které by mu bránily v pokračování pracovního poměru na Obecním urade Tuklaty.
1 12. 2016 se p. Růžička dostavil řádně do zaměstnání, kde byl do 16 hodin a na patek 2.12. 2016
oznamuje, že jde dopoledne k lékaři na vytržení zubu.

5 12. 2016 se nedostavil bez omluvy do zaměstnání a 6.12. 2016 v 7,52 bylo zjištěno, že na stole leží
na stohu jiných dokumentů obálka, která obsahovala Dohodu o rozvázání pracovního poměru, papír
s několika hesly, informaci o uložení klíčů ve schránce a doklad o vkladu na účet ze dne 2.12. 2016.
Úřad - pracoviště p. Růžičky tedy nebyl předán.
Pan Růžička byl vyzván SMS a doručeným dopisem, aby se dostavil k předání agendy 14.12.2016.
V případě, že se nedostaví a řádně nepředá úřad, budou podniknuty příslušné právní kroky.
Bude objednán audit, který prokáže, že žádné doklady ani peníze nechybí.
Dále starostka Petrisková vysvětlila přemístění jednání dnešního jednání zastupitelstva.
Bylo zjištěno, že k dnešnímu dni neproběhla stále tzv. částečná kolaudace fary, aby mohla být
využívána veřejností. Rozhodla tedy o jejím uzavření pro veřejnost. Zaměstnanci obce byli poučeni o
způsobu pohybu v objektu a budou objekt využívat. Pro styk s veřejností bude do vyřešeni situace
využita úřední místnost a úřední hodiny budou oznámeny SMSkou, na webu a na vývěskách. Nastala
situace se bude řešit.
Paní starostka Petrisková vyzvala účastníky schůze, zda se chtějí před projednáváním navržených
bodů schůze OZ k celé věci vyjádřit.
Pan Jenšovský vysvětlil, jak došlo k podepsání výpovědi pana Růžičky, a uvedl, ze o jeho umyslu
podepsané výpovědi využít nevěděl. Náhradu za pana Růžičku hledal a našel, ale nemel v umyslu
informovat o tomto ostatní zastupitele z obavy, zda by mu bylo umožněno si spolupracovníka vybrat.
Z následné veřejné diskuse trvající bezmála 2 hodiny není možné pro nepřehlednost a nesouvislost
projevů pořídit zápis.
Ing. Ivan Franc předává v 19:15 starostce Petriskové oznámení o odstoupení z funkce zastupitele a
odchází zjednání.
Po ukončení diskuse paní starostka Petrisková zopakovala schválený program s těmito body:
1. Projednání a schválení VPS pro stavební řízení - místní komunikace
2. Hřbitov Tuklaty - hrobník
3. P ro je d n á n í MAP Č. B ro d -re g . Pošembeří
4. Projednání směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
5. Projednání a schválení obecní vyhlášky o nočním klidu
6
technicko - ekonomická studie veřejného osvětlení
1 Schválení převodu pozemku p. č. 866/4 od UPZSVM- Chodnik v Akátové ul
8'. Pověření starosty vypsáním VŘ pro výběr zhotovitele na stavbu „Zatepleni objektu obcans e
Č

E

Z

9. Nabídka1na z p r a c o v á n í dokumentace a žádosti o dotaci na parkoviště P&R u nádraží CD
10. Věcné břemeno ČEZ
11. Připomínky zastupitelů
Pan Horký má technickou poznámku o typu souboru, ve kterém byla uložena pozvánka na OZ a zada,
aby byl příště pro tento účel použit .pdf soubor.
Bod č. 2: Projednání a schválení VPS pro stavební řízení - místní komunikace
Pan Jenšovský komentuje situaci - na obce byla přenesena povinnost řešit územní řízení a stavební
řízení pro místní komunikace. Do legislativního vyřešení situace je dohodnuta spolupráce s městským
úřadem v Českém Brodě na základě VPS, bezúplatně. Kompetence budou vyhledove vraceny zpet.

ORP Český Brod uzavře s naší obcí VPS o zabezpečení výkonu přenesené působnosti speciálního
stavebního úřadu pro místní komunikace.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 4/13/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
-

souhlasí s návrhem ORP Český Brod na uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy pro zajištění
stavebního řízení na místní komunikace,
pověřuje starostku jejím podpisem.

Paní starostka Petrisková nechala hlasovat a usnesení č. 4/13/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje

v počtu hlasů.

Pro

8

Proti

0

Zdrželo se

0

Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Martina Milotová, Petr Horký, Drahomír Ducháč, Michal Chroust

Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 3: Hřbitov Tuklaty - hrobník
Na základě změny pohřebního zákona je nutné, aby činnost vykonávala oprávněná osoba. Pan Žížala,
který pro obec již delší dobu v této funkci pracuje, předložil Osvědčení o získání profesní kvalifikace.
Svoje služby poskytuje obci zdarma. Navrhuje se uzavření smlouvy s panem Žížalou a pověřuje
starostu obce jejím podpisem.
Zastupitelstvo obce Tuklaty po projednání přijalo usnesení č. 5/13/2016:
schvaluje uzavření smlouvy s panem Janem Žížalou na prováděni funkce hrobníka na
tuklatském hřbitově,
pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Paní starostka Petrisková nechala hlasovat a usnesení č. 5/13/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje

v počtu hlasů.

Pro

8

Proti

0

Zdrželo se

0

Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Konicek, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Martina Milotová, Petr Horký, Drahomír Ducháč, Michal Chroust
Proti: 0

Zdržel se: O

Bod č. 4: Projednání MAP Č. Brod - reg. Pošembeří
Bez nároku na obecní rozpočet. Byl předložen strategický návrh. Zastupitelstvo obce Tuklaty bere na
vědomí místní akční plán ORP Český Brod.

Bod č. 5: Projednání směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
JUDr. Ing. Ammerlaan vypracovala připomínky a zatím s JUDr. Zhřívalovou nedospěly k jednotnému
textu. Bod se odkládá na příští ZO.

Bod č. 6: Projednání a schválení obecní vyhlášky o nočním klidu
Do obecní vyhlášky byly doplněny tradiční obecní akce. Zákon mění formu, již nepostačuje schválení
výjimky z nočního klidu starostkou obce, noční pravidla musí být schválena obecním zastupitelstvem,
při rozšíření okruhu výjimek musí být vydána novela vyhlášky. Občanům bude sděleno, že v případě
mimořádné akce, je tuto nutné nahlásit 2 měsíce předem (SMS, web, Tukatské novinky).
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 6/13/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
-

vydává, na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení
§ 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně
závaznou vyhlášku o dodržování nočního klidu.

Paní starostka Petrisková nechala hlasovat a usnesení č. 6/13/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje

v počtu hlasů.

Pro

8

Proti

0

Zdrželo se

0

Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Martina Milotová, Petr Horký, Drahomír Ducháč, Michal Chroust

Proti: 0
Zdržel se: 0

Bod č. 7: ČEZ technicko - ekonomická studie veřejného osvětlení

Pan Koníček provedl fyzickou kontrolu lamp ve všech ulicích obce a došel k závěru, že ve 12 ulicích
nesedí počty a typy lamp ve srovnání se studií dodanou ČEZem. Navrhuje nechat studii přepracovat,
reklamovat ji.
Pan Jenšovský chce nechat zpracovat novou studii. Je ale upozorněn paní starostkou Petriskovou na
fakt, že za studii obec zaplatila a není důvod platit za nekvalitně dodanou službu znovu. Pan Jenšovský
připouští, že si fyzický stav stávajícího osvětlení oproti studii nezkontroloval.
Bod se odkládá do příštího zasedání zastupitelstva s tím, že se bude studie reklamovat.

Bod č. 8: Schválení převodu pozemku p. č. 866/4 od ÚPZSVM - Chodník v Akátové ul.
Spaní starostka Petrisková a p. Jenšovský informují, že Ing. Kubínová žádala o vyjádřeni Úrad pro
zastupování státu ve věcech majetkových k záměru obce vybudovat tam chodník. Následně se
ÚPZSVM rozhodl, že obci pozemek bezúplatně převede.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 7/13/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 866/4, k. ú. Tuklaty, zapsaného na listu vlastnictví
č. 60000 pro katastrální území Tuklaty, obec Tuklaty v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín, z vlastnictví
České republiky-ÚZSVM do vlastnictví Obce Tuklaty.
Paní starostka Petrisková nechala hlasovat a usnesení č. 7/13/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje

v počtu hlasů.

Pro

8

Proti

0

Zdrželo se

0

Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Martina Milotová, Petr Horký, Drahomír Ducháč, Michal Chroust

Proti: 0
Zdržel se: 0

Bod č. 9: Pověření starosty vypsáním VŘ pro výběr zhotovitele na stavbu „Zateplení objektu
občanské vybavenosti v Tuklatech44.
Návrh pan Ing. France se překládá na další ZO. Projednává se návrh JUDr. Ing. Jany Ammerlaan na
schválení žádost o dotaci.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 8/13/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
souhlasí

s podáním žádosti o Dotaci na akci „Zateplení objektu občanské vybavenosti v Tuklatech“
z Operačního programu životního prostředí, 39. výzva, současně se zavazuje ke spolufinancovaní akce
ve výši 60% celkových nákladů akce.
JUDr. Ing. Jana Ammerlaan vysvětluje, že dotace se bude čerpat v průběhu 3 let.
Paní Petrisková nechala hlasovat a usnesení č. 8/13/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje

v počtu hlasů.

Pro

7

Proti

0

Zdrželo se

1

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

Bod č. 10: Nabídka na zpracování dokumentace a žádosti o dotaci na parkoviště P&R u nádraží
ČD
Obec obdržela zpracování dokumentace a žádosti o dotace, aleje potřeba uzavřít smlouvu o smlouvě
budoucí na směnu pozemku Před uzavřením smlouvy nemá cenu o zadání projektové dokumentace ^
jednat. Pan Jenšovský zmiňuje návrh Ing. France, že by bylo možné použít pouze obecních pozemku a
nebylo by nutné čekat na směnu.
Petr Horký se dotazuje na plánovanou kapacitu. Od toho by se odvíjelo řešení bud využití obecních
pozemků anebo nutnosti směny pozemků. Odhadnutá minimální kapacita bude 100 parkovacích míst.
Pan Jenšovský zmiňuje možnost zainteresování kraje do projektu.
Starostka Petrisková předkládá návrh na uzavření smlouvy budoucí směnné na pozemek JUDr.
Papežové i v případě, že bude projekt realizovan bez nutnosti směny.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 9/13/2016:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
pověřuje starostku uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na směnu části pozemku p.č. 1082,
k.ú. Tuklaty, ve vlastnictví JUDr. Papežové, za pozemek p.č. 1095, o výměře 4992 m2, k.ú.
Tuklaty, ve vlastnictví obce Tuklaty za účelem vybudování parkoviště na části pozemku p.č.
1082.
Paní Petrisková nechala hlasovat a usnesení č. 9/13/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje

v počtu hlasů.

Pro

8

Proti

0

Zdrželo se

0

Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Martina Milotová, Petr Horký, Drahomír Ducháč, Michal Chroust

Proti: 0
Zdržel se: 0

Bod č. 11: Věcné břemeno ČEZ
Obec obdržela žádost ČEZ o podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene za úplatu 1000 Kč. Pan
Jenšovský vysvětluje, že se jedná o cenu výhodnější, než je cena obvyklá. Paní Ammerlaan
upozorňuje, že uložení kabele proběhlo už v r. 2008.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 10/13/2016:

Zastupitelstvo obce Tuklaty
-

souhlasí s uzavřením smlouvy o věcném břemeni č. IV-12-6500518/27 na pozemku c. 1057
v k.ú. Tuklaty pro stavbu IV -12- 6500518 (Tuklaty, U jezírka 29 RD) se společností CEZ a
pověřuje starostku obce jejím podpisem.

Paní Petrisková nechala hlasovat a usnesení č. 10/13/2016 obecní zastupitelstvo schvaluje

v počtu hlasů.

Pro

7

Proti

0

Zdrželo se

1

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

Bod č. 12: Připomínky zastupitelů
Pan Jenšovský upozornil na nutnost schůzky do konce roku a schválení rozpočtu, aby nenastalo
rozpočtové provizorium, což by mohlo omezit čerpání dotací.

Paní starostka ukončila zasedání obecního zastupitelstva ve 20:45 hod.
Seznam příloh:

1. Přehled usnesení

Zapsala Ing. Martina Vodičková

Ověřili:

Michal Chroust

Starostka

/ oB

wL,

tŠĚ l '*’ ^
I•A
Monika Petrisková

Lukáš Koníček

