Z á p is č. 1 /2 0 1 7
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30.1. 2017 od 18.00 hod v klubovně SDH.
Přítom ni: M onika Petrisková, M artina M ilotová, JUDr. Ing. Jana Am m erlaan, Drahom ír Ducháč,
Petr Horký, Michal Chroust, Petr Jenšovský.
Om luveni: Jaroslav Hrouda, Lukáš Koníček
Starostka zahájila zasedání zastupitelstva obcí Tuklaty a Tlustovousy v 18.08 hod., přivítala přítomné
a konstatovala, že je přítomno 7 zastupitelů, 2 jsou pro nemoc om luveni, zasedání bylo řádně svoláno
a je usnášení schopné.
Ze zasedání obecního zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který je přílohou zápisu. Dále si
zvukový záznam pořizuje na telefon Martina Vodičková pro účely pořízení zápisu z jednání a Petr
Horký
Starostka navrhla program s těm ito body:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Prezence
Schválení programu
Pověření dvou členů ZO k ověřování zápisu ze zasedání ZO
Zpráva starostky, inform ace o projektech
Zprávy z výborů
Projednání počtu zam ěstnanců OÚ
Strategický plán obcí
Projednání VPS mezi obcem i o zajištění povinné školní docházky v jiné obci
Kupní sm louva s Progress Servis Sibřina spol. s r.o. na hasičské vozidlo
Odkup pozemku cca 3,7 m2 - chodník Tlustovousy - podklad od občana
V ypracování dokum entace pro provádění stavby „Spolkový dům " obecní společenskokulturní centrum - zpracování prováděcího projektu elektro
Sm louva na zpracování mezd obce Tuklaty
Schválení žádosti o dotaci z havarijního programu MK pro „Spolkový dům"
Schválení žádosti o dotaci MK prostřednictvím ORP
Účast na Podlipanských slavnostech
Zřízení věcného břemene - ČEZ (doplnění programu - starostka)
Veřejné zakázky malého rozsahu (doplnění programu - starostka)
Vypsání zakázky m alého rozsahu na tvorbu studie optické sítě v Tuklatech (doplnění
program u - zast. Horký)
Příspěvky zastupitelů

Bod č. 2: Schválení program u
Zastupitelstvo obce Tuklaty
schvaluje program zasedání zastupitelstva:
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0

Pro: M onika Petrisková, M artina M ilotová, JUDr. Ing. Jana Am m erlaan, Drahom ír Ducháč, Petr
Horký, Michal Chroust, Petr Jenšovský.
Bod č. 3: Pověření dvou členů zastupitelstva obce k ověřování zápisu ze zasedání ZO
Tuklaty
Jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni zastupitel Martina Milotová a Petr Horký.
Bod č. 4: Zpráva starostky, inform ace o projektech
Starostka přednesla zprávu o své činnosti za období prosinec 2016, leden 2017. Zpráva starostky je
v příloze. Následuje diskuse zastupitelů k jednotlivým bodům Zprávy starostky a k projektům.
M ístostarostka inform uje o problém u v kontejnerové učebně ZŠ. Zjistilo se, že nebylo prováděno
čištění klimatizace. Zástupce firm y, která obci kontejner pronajím á, pan Horák, nás inform oval, že
jsm e si o to měli požádat my. Zast. Jenšovský říká, že o to žádal. M ístostarostka namítá, že pan Horák
z firm y Touax tvrdí, že o to obec nikdy nežádala a že za celou dobu používání nebyl proveden servis
klimatizace.
Poplatky za odpady. 280 tis Kč na rok navíc za odpady. FCC fakturuje za počty odebraných kuponů.
Zřejm ě si p. Růžička na začátku roku vyžádal nějaké m nožství kuponů (180 ks), které však bylo
nedostačující, a dodatečně v průběhu roku žádal další a další kupony, aniž by odebrané kupony
evidoval buď on, a nebo pan Jahoda z FCC, čím ž došlo ke značné disproporci mezi kupony v evidenci
odpadů a skutečně odebraným i a občanům následně vydaným i kupony. Námi zjištěné m nožství
kuponů nutných k uspokojení všech občanů je cca 380 ks. Lidé si stěžovali opakovaně na začátku i
v průběhu roku, že buď nem ají kupony vůbec, nebo m ají špatné kupony. Zast. Jenšovský nechápe, jak
mohl být neevidován počet kuponů a distancuje se od jednání p. Růžičky. Starostka konstatuje, že
následkem nejasné evidence a nakládání s kupony ze strany p. Růžičky bude nutné přepočítat ceny
kuponů pro občany dle velikosti popelnic.
Starostka zastupitele inform uje, že ji kontaktoval občan z Břežan II, kterému byly nařízeny obecně
prospěšné práce v celkovém m nožství 300 hodin, a projevil zájem pro obec pracovat. Zast. Horký se
ptá na důvod trestu. Starostka říká, že jel s jinou osobou v ukradeném autě. Starostka zvažuje
výhodnost zam ěstnání onoho občana za cenu proškolení a ochranných pomůcek. Zast. Jenšovský
nabízí, že se na zm íněného občana poptá u starosty Břežan II. Starostka zvažuje ho zam ěstnat za
podm ínky, že bude pod dohledem jiného pracovníka obce. Zastupitelé diskutují o možnosti kontroly
požívání alkoholu v pracovní době. Zast. Horký uzavírá diskusi s tím , že zast. Jenšovský zm íněného
prověří a pak se zastupitelé rozhodnou.

Projekty

Přeložka ve Spojovací bude ukončena 15.4. 2017. S rekonstrukcí silnice pak budeme pokračovat
teprve, až bude možné žádat o dotaci. Starostka se dom nívá, že vhodný dotační titul bude vyhlášen
až na konci roku. Zast. Am m erlaan se ptá, zda dotaci, kterou jsm e měli v úmyslu využít na
rekonstrukci ulice Spojovací a pro kterou nám chyběl strategický plán, jsm e již propásli? Zda je ten
projekt jinak připravený? Zast. Jenšovský říká, že projekt rekonstrukce kom unikace byl připravený
firm ou Optim a Vysoké Mýto, připravený pro stavební povolení, jen chybí přeložka elektřiny.
Základní škola
Dostali jsm e dotaci na ZŠ, do m ěsíce je nutné odeslat veškeré dokum enty. Očekává se ještě jed n ání o
3 m ilio n o v é d o ta c i ze S tře d o č e s k é h o kraje na d o p la te k . S o u č á s t í p ro je k tu n e n í v n it řn í re k o n s tru k c e ,

rekonstrukce stropu. Zast. Ducháč upozorňuje, že rekonstrukce stropů není součástí projektu a že
radonový průzkum byl dělán pouze v prostorách tehdejšího sídla OÚ. Zast. Jenšovský opakovaně
nesouhlasí a tvrdí, že stropy jsou součástí projektu a že radonový průzkum byl dělán v celé budově
ZŠ. Zast. Ducháč se ptá na výsledek průzkum u. Zast. Jenšovský uvádí, že tam byl nějaký nález.
Doporučuje se spojit se projektantkou Senkou Příhodovou, která by vše měla vědět. Starostka
navrhuje hledat příslušné dokum enty na úřadě, popř. kontaktovat projektantku. Zast. Jenšovský se
odkazuje na několik krabic m ateriálů ohledně projektu rekonstrukce ZŠ, které jsou na úřadě. Zast.
Am m erlaan se odkazuje na vyjádření bývalého zast. France, že radonový průzkum není součástí
projektu, zároveň posílala zast. Ducháčovi info o sankcích v případě neprovedení stavebních opatření
proti radonu. Navrhuje ukončit diskusi a zjistit, jak se věci mají. Uvádí také, že po celou dobu ji nikdo
nebyl schopen říct, jak je to se statikou stropu mezi l.n .p . a 2. n.p. Zast. Ducháč se domnívá, že to
nebylo nikdy zkoušeno. Zast. Am m erlaan upozorňuje na tyto vícenáklady, které nejsou součástí
dotace, ale je nutné je současně realizovat. Starostka navrhuje oslovit statika.
Chodník Tuklaty - Tlustovousy
Při podepisování plných m ocí se zjistilo, že pan Hrouda nesouhlasí s prodejem nebo pronájmem
potřebného kousku pozemku parc. č. 126/3 v k.ú. Tuklaty (5,6 m2). Zast. Jenšovský se diví, jelikož prý
měl vše s panem Hroudou předjednané a se vším souhlasil. Bohužel nemá jeho písem ný souhlas.
Starostka upozorňuje na fakt, že paní projektantka Kubínová má vše zpracované na základě
původních vstupních inform ací. Bude tedy nutné projekt přepracovat. Zast. Jenšovský navrhuje
m ístní šetření spolu s geodetem p. Kociánem . Starostka upřesňuje term ín schůzky s geodetem na 6.1.
16:00. Zast. Horký navrhuje v daném projektu provést zároveň zavedení infrastruktury pro optickou
sít.
Nádraží - P&R
Sm louva o sm louvě budoucí s vlastníkem dotčených pozemků je připravená, vyvstává zde požadavek
na zm ěnu územ ního plánu zahrnující parkoviště. Očekávám e podporu ze Středočeského kraje, možná
vč. projektové dokum entace. Na tyto účely jsou vypsané dotace. Zast. Jenšovský zm iňuje, že by to
mělo být podporováno Středočeským krajem v rámci komplexního řešení otázky parkování v okolí
Prahy. Zast. Am m erlaan zm iňuje článek v novinách o tom, jak SŽDC bude investovat 4 mld. do nádraží
po celé republice. Když na jaře obci nabízeli v rámci rekonstrukce nádraží i realizaci PR, tak stačilo
rozeslat pouze dopisy, které zast. Am m erlaan připravila, a nic z toho se nepovedlo.
Fara
Zast. Am m erlaan inform uje o stavu příprav částečné kolaudace fary. Důvod chybějící kolaudace je
stanovisko hasičů, hygieny, což připravila P. Holoubková a je stále v jednání. Jak nám paní
Som m erová ze Stavebního úřadu vysvětlila, byl problém v nepřipravenosti kolaudace v srpnu, kdy
byla předložena úplně jiná požární zpráva, neodpovídající skutečné situaci na faře. Podle
předložených dokum entů měl být OÚ dole a když úředníci přišli, zjistili, že ve skutečnosti je sídlo
nahoře. Dokončení částečné kolaudace lze očekávat zřejmě až v březnu.
Starostka zdůvodnila om ezení úředních hodin na jeden den v týdnu stavem na faře, chřipkovou
epidem ií a nutností práce na nápravě účetních a jiných pochybení předchozího vedení a zam ěstnanců
OÚ.

Bod č. 5: Zprávy z výborů
Finanční výbor

Probíhaly kontroly hospodaření ZŠ a MŠ s výstupem do konce tohoto týdne. Neshledali jsm e
žádné nesrovnalosti, zatím se vše zdá být v pořádku. Žádá o zasílání inform ace o čerpání
rozpočtu alespoň 1 x měsíčně.
-

Starostka upozorňuje na fakt, že ke dni předání účetnictví 1.12. 2016, už byl rozpočet
překročen v několika položkách a stále přicházely další faktury. Bude nutné schválit
rozpočtové opatření k 31.12. 2016.

Stavební výbor
Nescházeli se.
Zast. Ducháč říká, že je nutné zjistit situaci ohledně m ěření radonu v ZŠ. Při kontrole MŠ bylo
potvrzeno, že je jí kapacita přestává stačit a bude nutné se zam yslet nad rozšířením kapacity.
Zast. Jenšovský namítá, že byla v březnu 2016 schválena studie na nástavbu nad kuchyní MŠ,
projekt ale zrealizován nebyl.
-

M ístostarostka navrhuje rozšířit kapacitu o třídu v místě současné jídelny po dostavbě školy.

Kontrolní vvbor
-

Předseda kontrolního výboru zast. Am m erlaan rezignuje na svoji funkci z důvodu časové
vytíženosti.
Zast. Horký chce na pozici předsedy kandidovat, zam ýšlí nejprve vytvořit tým.

Kulturní vvbor
Starostka rezignuje na svoji funkci v kulturním výboru, bez navržení náhradníka.
Protože se starostka kulturním i a sociální záležitostm i zabývá, navrhuje zrušení tohoto výboru.
Zastupitelstvo obce Tuklaty:
ruší kulturní výbor.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

6
0
1

Pro: Monika Petrisková, M artina M ilotová, JUDr. Ing. Jana Am m erlaan, Petr Horký, Michal Chroust,
Petr Jenšovský.
Zdržel se: Drahom ír Ducháč
Následně navrhla starostka zrušení dotačního výboru, jehož vznik inicioval zastupitel Horký v roce
2014 a z funkce předsedy odstoupil v roce 2015.
Zastupitelstvo obce Tuklaty:
-

ruší dotační výbor (předseda a jediný člen rezignoval na funkci 26.11.2015).

Pro:
Proti:

7
0

Zdržel se:

0

Pro: M onika Petrisková, M artina Milotová, JUDr. Ing. Jana Am m erlaan, Drahom ír Ducháč, Petr
Horký, M ichal Chroust, Petr Jenšovský
Školský výbor
-

Školský výbor se sešel se stavebním a finančním výborem a řešil otázku rekonstrukce školy.
Na vlastní žádost odstoupil z výboru Jan Šum a. Na jeho místo je navržena Jitka Šindelářová.

Zastupitelstvo obce Tuklaty:
-

jm enuje Jitku Šindelářovou jako členku Školského výboru.

Pro:
Proti:
Zdržel se:

7
0

0

Pro: M onika Petrisková, M artina M ilotová, JUDr. Ing. Jana Am m erlaan, Drahom ír Ducháč Petr
Horký, M ichal Chroust, Petr Jenšovský
M ístostarostka odeslala seznam žáků, kteří jsou v 5. třídě, řediteli do Českého Brodu, s dotazem , zda
mají žádat o přijetí rodiče dětí jednotlivě nebo zda lze žádat společně pro všechny děti, a kdy je ’
term ín pro podání přihlášek.
Klim atizace v kontejnerové třídě - tento týden bude školu kontaktovat technik od firm y Touax který
čištění klim atizace kontejneru provede.

Bod č. 6: Projednání počtu zam ěstnanců OÚ
Starostka předložila v souladu se zákonem o obcích zastupitelstvu ke schválení počet zam ěstnanců
obce..Schválení počtu zam ěstnanců je se splnění zákonného požadavku, který se dříve nenaplňoval
Inform ace o počtu zam ěstnanců je v příloze. Následuje diskuse zastupitelů.
Zast. Am m erlaan poznam enává, že na podzim se zjistilo, že obec neplatila zákonné pojištění
odpovědnosti v případě pracovního úrazu. Vyjádřila pochybnosti o řádném plnění povinností obce
jako zam ěstnavatele a navrhuje prověření plnění zákonných požadavků na obec jako zaměstnavatele.
Zast. Jensovský říká, že vše ohledně bezpečnosti práce zajišťuje firma Exteria a že je vše v pořádku.
Zast. Horký se dotazuje na pracovní smlouvu právního konzultanta a požaduje uzavření sm louvy na
dobu určitou - 1 rok. Zast. Ducháč se dotazuje na výši odměny. Starostka uvádí, že je v jednání částka
16.000 Kč za zkrácený úvazek (80 hodin).
Usnesení k bodu č. 6
Zastupitelstvo obce Tuklaty:
schvaluje celkový počet zam ěstnanců OÚ Tuklaty pravidelnou pracovní dobou OÚ na 8 osob.
- pověřuje starostku výběrem zam ěstnanců s pravidelnou pracovní dobou a volbou počtu a
osob zam ěstnanců na DPP v rozsahu rozpočtových nákladů.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

7
0
0

Pro: M onika Petrisková, M artina M ilotová, JUDr. Ing. Jana Am m erlaan, Drahom ír Ducháč, Petr
Horký, M ichal Chroust, Petr Jenšovský.

Bod č. 7: Strategický plán obcí
Zast. Horký rozeslal zastupitelstvu návrh strategického plánu, který připravil podle jednání
zastupitelstva ze září 2016. Připom ínky zpracovala zast. Am m erlaan. Zastupitelé diskutují o výhodách
a nevýhodách koncepčního a nekoncepčního řešení jednotlivých investičních akcí v obci Starostka

upozorňuje na specifika malé obce. Zastupitelé diskutují zám ěr a účel za jakým strategický plán má
vzniknout a vzniká a tom u odpovídající jeho forma a rozsah. Strategický plán je nutný jako příloha a
podpůrný doklad k žádostem o dotace. Starostka navrhuje jiný term ín pro jednání o Strategickém
plánu vzhledem k náročném u programu probíhajícího ZO. Zast. Am m erlaan promluvila o opravách,
které v zaslaném dokum entu udělala, a o nutnosti strategický plán co nejdříve dokončit, přičem ž je
nezbytné doplnit a rozvést tém ata, která budou nebo by mohla být součástí dotací, o které plánuje
obec žádat. Porovnává dokum ent se Strategickým plánem Úval. Klade důraz na vyvážené pojetí
dokum entu, na zpracování všech tém at v podobném rozsahu a celý dokum ent zestručnit a zkrátit.
Zdůrazňuje také, že vytváření dokum entu příliš dlouho trvá a brání tak možnosti žádat o dotace,
které se v m ezidobí nabízejí, jako například rekonstrukce ulice Spojovací. Vyzývá zast. Horkého, aby
uzavřel diskusi zastupitelstva nad strategickým plánem s tím, že stanoví způsob a term ín dokončení
dokum entu do příštího jednání zastupitelstva, následně bude strategický plán předložen veřejnosti a
spolkům v obci a na následujícím jednání zastupitelstva schválen. Zast. Horký apeluje na ostatní
zastupitele, aby se podíleli na zpracování projektů v dokum entu, na kterých se organizačně i jinak
podílejí. Dále hovoří o nutnosti uvedení odpovědné osoby za jednotlivé projekty. Starostka informuje
o faktu, že hotový Strategický plán, který zastupitelé schválí, je následně možné dále měnit. Zast.
Jenšovský říká, že všechny projekty m usí zaštítit obec, ne jednotliví zastupitelé, a případně si pro ten
účel krátkodobě najm out na výpom oc pracovní sílu na m andátní sm louvu. Závěrem zast. Am merlaan
žádá všechny zastupitele, aby projednávaný dokum ent přečetli, doplnili, připom ínkovali nebo nechali
bez připom ínek a dali zast. Horkém u vědět, že tak učinili. Term ín pro komentáře a doplnění
dokum entu starostka stanovuje na 1 týden ode dne konání ZO. Jako základ pro doplnění bude sloužit
dokum ent revidovaný zast. Am m erlaan. Připom ínky budou posílat všichni všem. Zast. Horký zpracuje
všechny zaslané připom ínky a materiál předloží ke schválení na příštím jednání zastupitelstva.

Bod č. 8: Projednání VPS m ezi obcem i o zajištění povinné školní docházky v jiné obci
původová zpráva: Schválení VPS s Přišim asy a Rostoklaty, a ostatních oslovených obcí jako příloha
k žádosti o dotaci z M ŠM T na rekonstrukci školy.
U snesení k bodu č. 8:
Zastupitelstvo obce Tuklaty:
- schvaluje VPS s obcem i Přišim asy a Rostoklaty a ostatním i osloveným i obcem i tak, jak byla
předložena.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

7
0
0

Pro: M onika Petrisková, M artina M ilotová, JUDr. Ing. Jana Am m erlaan, Drahom ír Ducháč, Petr
Horký, M ichal Chroust, Petr Jenšovský.

Bod č. 9: Kupní sm louva s Progress Servis Sibřina spol. s r.o. na hasičské vozidlo
Důvodová zpráva: Kupní sm louva na hasičské vozidlo se společností Progres Servis Sibřina s.r.o. jako
podklad pro dokum entaci k obdržené dotaci.

schvaluje Kupní sm louvu na hasičské vozidlo se společností Progres Servis Sibřina s.r.o. tak,
jak byla předložena a pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

7
0
0

Pro: Monika Petrisková, M artina M ilotová, JUDr. Ing. Jana Am m erlaan, Drahom ír Ducháč, Petr
Horký, M ichal Chroust, Petr Jenšovský.

Bod č. 10: Odkup pozem ku cca 3,7 m2 - chodník Tlustovousy - podklad od občana
Pozem ek obec potřebuje ke stavbě chodníku v Tlustovousech. Paní Šim áčková požaduje, aby obec
část pozem ku, kterou obec využije při stavbě chodníku, odkoupila a požaduje cenu 1.200 Kč za lm 2.
Na realizaci chodníku má obec nejvyšší zájem k zajištění bezpečnosti chodců.
Zastupitelstvo obce Tuklaty:
schvaluje uzavření sm louvy o smlouvě budoucí po geodetickém zam ěření stavby dle
geodetického plánu odkoupí část pozemku, která bude zatížena stavbou, parc. č. 204/6, k. ú.
Tlustovousy (cca 3,70 m2) za cenu navrženou prodávajícím a zaplatí geodetické zam ěření,
vklad do katastru.
pověřuje starostku podpisem sm louvy s paní Šim áčkovou, vlastníkem pozemku.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
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Pro: M onika Petrisková, M artina M ilotová, JUDr. Ing. Jana Am m erlaan, Drahom ír Ducháč, Petr
Horký, M ichal Chroust, Petr Jenšovský.

Bod č. 11: V ypracování dokum entace pro provádění stavby „Spolkový dům " obecní společenskokulturní centrum - zpracování prováděcího projektu elektro
Navrhuje se připravit realizační projekt pro elektro v l.N P Společenského domu.
Usnesení k bodu č. 11
Zastupitelstvo obce Tuklaty:
schvaluje zadání zakázky malého rozsahu pro vypracování dokum entace pro provádění

stavby Spolkový dům Obecní společensko-kulturní centrum - Silnoproudá, elektrotechnika,
rekonstrukce elektroinstalace v l.N P společností FELIPROJEKT s.r.o. Kolín na základě nabídky
z 1 9 .1 2 . 2016 v celkové výši 28.600,- Kč bez DPH;
pověřuje starostku objednávkou dokum entace pro provádění stavby dle bodu 1.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
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Pro: M onika Petrisková, M artina M ilotová, JUDr. Ing. Jana Am m erlaan, Drahom ír Ducháč, Petr
Horký, M ichal Chroust, Petr Jenšovský.

Bod č. 12: Sm louva na zpracování m ezd obce Tuklaty
Zpracování mezd pro zam ěstnance obce Tuklaty, přičemž zasílání přehledů mezd si zajistí obec sama.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Tuklaty:
schvaluje příkazní smlouvu s Ing. Jiřím Krejčíkem tak, jak byla předložena, a pověřuje
starostku jejím podpisem .
Pro:
Proti:
Zdržel se:

6

0

1

Pro: M onika Petrisková, M artina M ilotová, JUDr. Ing. Jana Am m erlaan, Petr Horký, Michal Chroust,
Petr Jenšovský.
Zdržel se: Drahom ír Ducháč

Bod č. 13: Schválení žádosti o dotaci z havarijního program u M inisterstva Kultury pro „Spolkový
dům "
Zast. Am m erlaan říká, že se ukázalo, že součástí projektu na zateplení a vytápění fary jsou i náklady,
které nelze do této dotace zahrnout. Našla tedy jiné vhodné dotační tituly, které by na toto bylo
možné použít, protože v případě, že by obec dotaci ze SFŽP dostala, m usí projekt realizovat tak, jak
byl SFŽP předložen.

Bod č. 14: Schválení žádosti o dotaci M inisterstvo Kultury prostřednictvím ORP
Projekt zateplení společenského domu (tj. vým ěna oken a vytápění) obsahuje celkovou rekonstrukci
okenních otvorů včetně rekonstrukce pískovcových ostění a opravu stropní konstrukce nad 2.NP,
který bude zateplen. Na tuto část projektu nelze čerpat dotaci SFŽP. Navrhuje se pro tyto části
projektu požádat o dotace z dotačních titulů M inisterstva kultury ČR takto:

1.

Havarijní program Ministerstva kultury ČR: oprava stropní konstrukce nad 2.NP

2. Záchrana kulturních pam átek prostřednictvím ORP: oprava pískovcových ostění oken v l.N P
Výše spoluúčasti obce nelze kvantifikovat vzhledem k tom u, že dotace uděluje M inisterstvo v celkové
výši, nikoliv procentuální výši. Zm iňuje zanedbatelnost nákladů na přípravu žádosti o dotaci (cca
6.000 Kč) s ohledem na možnou částku, kterou by obec mohla získat. Term ín pro odevzdání žádosti z
Havarijního programu MK je 31.1. 2017, v případě druhé dotace je term ín pro odevzdání 28.2. 2017.
U snesení k bodu č. 13 a 14

-

schvaluje žádost o dotaci z dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictví obcí s rozšířenou působností" pro opravu pískovcových ostění v l.N P
Společenského domu;

-

schvaluje žádost o dotaci z dotačního Havarijní program M inisterstva kultury ČR pro opravu
stropní konstrukce nad 2. NP Společenského domu;
schvaluje finanční spoluúčast obce při realizaci projektu, která pokryje zbývající části obou
akcí.

Pro:
Proti:
Zdržel se:
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Pro: M onika Petrisková, M artina M ilotová, JUDr. Ing. Jana Am m erlaan, Petr Horký, Michal Chroust.
Zdržel se: Drahom ír Ducháč, Petr Jenšovský

Bod č. 15: Účast na Podlipanských slavnostech
Zast. Am m erlaan zm iňuje plánované oslavy 810/790 let od prvních písemných zm ínek obou obcí,
zároveň zm iňuje nabídku na účast obce Tuklaty na Podlipanských slavnostech. Hlavní oslavy prvních
písem ných zm ínek se budou konat na tradiční pouťový víkend. Starostka říká, že celý víkend konání
oslav je naplánovaný, počínaje pátkem 23.6. 2017, zahrnuje oslavu 95 let Čechie, křest knihy atd. Pan
Psota navrhl soustředit konání oslav na pouť svátého Jana, která je v místě historicky tradiční.
Celkový program vč. rozpočtového výhledu plánuje zast. Am m erlaan předložit až na dalším ZO.
Zast. Am m erlaan upozorňuje na to, že by bylo dobré se jako obec v regionu zviditelnit právě účastí na
Podlipanských slavnostech. Akce probíhají od poloviny května do poloviny června, scénář celých
slavností připravuje Tom áš Charvát, ředitel školy ZUŠ, s panem Kašparem, tajem níkem z Českého
Brodu. Pravidelně za tím to účelem získávají dotace ze Středočeského kraje. Záleží i na naší představě,
pan Charvát navrhl koncert menšího sm yčcového orchestru. Finanční účast obce se odhaduje na
20.000 Kč. Pro konání koncertu byl navržen kostel.
Usnesení
Zastupitelstvo obce Tuklaty:
souhlasí s účastí obce na Podlipanských slavnostech a s vyplacením příspěvku ve výši 20 000
Kč.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
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Pro: M onika Petrisková, M artina M ilotová, JUDr. Ing. Jana Am m erlaan, Drahom ír Ducháč, Petr
Horký, M ichal Chroust, Petr Jenšovský.

Bod č. 16: Zřízení věcného břem ene - ČEZ (doplnění programu - starostka)

Společnost Koutný a Doležal s.r.o. zařizuje pro ČEZ Distribuci zřízení sm louvy o věcném břemeni služebnosti č. IV-12-6500518/27 na um ístění energetické soustavy, kabelového vedení nn, do části
pozemku 1057 v k. ú. Tuklaty za obvyklou cenu 1.000,- Kč. Zastupitelstvo již zřízení věcného břemene
schválilo, nebyla však splněna podm ínka zveřejnění před jednáním zastupitelstva. Proto je záležitost
zastupitelstvu předkládána opětovně.
Usnesení
Zastupitelstvo obce Tuklaty:
souhlasí s uzavřením sm louvy o věcném břemeni - služebnosti č. IV-12-6500518/27 se
společností ČEZ a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
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Pro: M onika Petrisková, M artina M ilotová, JUDr. Ing. Jana Am m erlaan, Drahom ír Ducháč, Petr
Horký, M ichal Chroust, Petr Jenšovský.

Bod č. 17: Veřejné zakázky m alého rozsahu (doplnění programu - starostka)
V návaznosti na zákon č. 134 /2016 sb., o zadávání veřejných zakázek byla vypracována nová
sm ěrnice k zadávání zakázek malého rozsahu, tedy zakázek do 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč v případě
zakázek na stavební práce).
Usnesení
Zastupitelstvo obce Tuklaty:
- schvaluje Sm ěrnici o zadávání veřejných zakázek.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
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Pro: M onika Petrisková, M artina M ilotová, JUDr. Ing. Jana Am m erlaan, Drahom ír Ducháč, Petr
Horký, M ichal Chroust, Petr Jenšovský.

Bod č. 18: Vypsání zakázky m alého rozsahu na tvorbu studie optické sítě v Tuklatech (doplnění
program u - zast. Horký)
Zast. Horký navrhuje oslovit firm u nebo vyhlásit veřejnou soutěž na dodání Studie, říká, že předjednal
celou věc s firm ou Sitel, která se touto problem atikou zabývá, a má návrh, jak by to mělo vypadat.
Zast. Jenšovský se ptá na výši ceny za studii a poukazuje na fakt, že při odhadované ceně 20.000 Kč za
za zpracování studie, je podle nově schválené sm ěrnice o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, možné odlovit jen jednu firm u. Zast. Horký navrhuje pozvat k diskusi zástupce firmy.
Zároveň žádá starostku, aby vyhlásila poptávku na zpracování studie na optickou síť. Zats. Am m erlaan
se ptá, jestli se obec nechystá investovat peníze, které jednou nezainventuje stát. Zast. Horký
upozorňuje, že budování takového projektu lze reálně dělat pouze v návaznosti na liniovou výstavbu

v obci. Při jiném způsobu realizace se předpokládají násobně vyšší náklady a i v případě využití
dotace, které se sam ozřejm ě předpokládají, se náklady nesníží pod náklady při výše zmíněném
způsobu realizace. Předm ětem studie bude topologie sítě, tzn. jakým způsobem to bude rozvedeno
na územ í obce, předpokládaná infrastruktura, předpokládané náklady na projektovou dokum entaci,
předpokládané koordinační činnosti i v rámci schvalování atd. Starostka si vyžádala podklady pro
oslovení zástupce firm y Sitel a specifikaci našich požadavků, aby mohla u firm y poptat studii.

Bod č. 19: Příspěvky zastupitelů
Paní Škorpilová ze Sluneční ulice se dotazovala na zm izelé kontejnery ze Sluneční ulice. Dva
kontejnery byly na základě opakovaných žádostí ostatních obyvatel ulice přesunuty na jiná stanoviště
v obci. Zast. Horký požaduje přesunout z ul. Sluneční kontejner na kartony K Rybníčku.

Paní starostka ukončila zasedání obecního zastupitelstva ve 21:08 hod.
Seznam příloh:
1. Zpráva starostky
2. Přehled usnesení

Zapsala: Ing. Martina Vodičková
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