Zápis č. 11/2015 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.9.2015

Zápis č. 11/2015
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 21. 9. 2015 od 19.00 hod na OÚ
v Tuklatech
1. Prezence
Přítomni. Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Ing.
Ivan Franc, Petr Horký, Drahomír Ducháč, Martina Milotová
Omluveni: Michal Chroust
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obcí Tuklaty a Tlustovousy v 19.00 hod., přivítal přítomné
a konstatoval, že je přítomno 8 zastupitelů, zasedání bylo řádně svoláno a je usnášení schopné.
Starosta navrhl program s těmito body:
1. Prezence
2. Schválení programu
3. Pověření dvou členů zastupitelstva obce k ověřování zápisu ze zasedám ZO Tuklaty
4. Kontrola zápisu č. 10
5. Zprávy z výborů
6. Zpráva starosty
7. Projednám a pověření starosty k nákupu přímotopů
8. Projednání a schválení dotace na druhou fázi revitalizace stráně pod Farou na základě
15. výzvy OPŽP
9. Projednání kotlíkové dotace pro občany našich obcí
10. Projednání návrhu na vybudování digitálního varovného systému v obcích
11. Vyhlášení výběrového řízem na zhotovitele rekonstrukce sociálního zařízení na faře
v Tuklatech
12. Žádost o dotaci z fondu Středočeského kraje na rekonstrukci sociálního zařízení na faře
v Tuklatech
13. Připomínky zastupitelů
2.

Schválení programu

Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 1/11/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
schvaluje
program zasedání zastupitelstva.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 1/11/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 8 - 0 - 0 .
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Ing. Ivan Franc,
Drahomír Ducháč, Martina Milotová, Lukáš Koníček, Petr Horký
Proti: 0
Zdržel se: 0
3.

Pověření dvou členů zastupitelstva obce k ověřování zápisu ze zasedání ZO Tuklaty

Jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni zastupitel Lukáš Koníček a Drahomír Ducháč.
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4. Kontrola zápisu č. 10/15
Pan starosta zrekapituloval zápis č. 10/15.
5. Zprávy starosty
Pan starosta podává zprávu o své činnosti, která je přílohou zápisu.
6. Zprávy z výborů
a/ Kontrolní výbor - zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan požaduje od pana starosty podklady
k dokončení kontroly. Pan starosta podklady předá kontrolnímu výboru do 25.9.2015.
b/ Výbor pro rozvoj obecního majetku - zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan požaduje zasklení
rozbitých oken v objektu fary. Zasklení zajistí pan starosta. Dále informuje o setkání na faře s Ing.
arch. Radkem Belzou Ph.D. za účasti starosty Jenšovského, zastupitele Ing. France, Horkého a
Koníčka k přípravě o dotaci na výměnu oken a vytápění fary. Podklady byly zaslány Ing. arch.
Balzoví Ph.D.
c/ Dotační výbor - zastupitel Horký vznáší připomínky k výběrovému řízení na výběr
administrátora dotace na rozšíření ZŠ Tuklaty. Dále informuje o pochůzce v obcích na projekt
vybudování optických sítí. Zpráva je přílohou zápisu.
d/ Školský výbor - zastupitelka Milotová informuje o získám 10 ks PC pro ZŠ Tuklaty od
pojišťovny Kooperativa.
Dále předkládá žádost ZŠ Tuklaty o navýšení rozpočtu ZŠ.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 2/11/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
schvaluje
žádost ředitelky ZŠ v Tuklatech o finanční příspěvek na šatní skříňky a
příslušenství ve výši 19.207,—Kč.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 2/11/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 8 - 0 - 0 .
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Ing. Ivan Franc,
Drahomír Ducháč, Martina Milotová, Lukáš Koníček, Petr Horký
Proti: 0
Zdržel se: 0
e/ Stavební výbor - zastupitel Ducháč informoval o průběhu přípravy projektu chodníku
v Tlustovousích s tím, že chodník bude nutno vést přes dva soukromé pozemky. Místostarostka
Petrisková připomněla nutnost dokončení projektu tak, aby žádost o dotaci na chodníky byla
připravena v průběhu listopadu.
Ing. Krátký informuje zastupitele o odpovědnosti a pojištění proti spadlým větvím.
7. Projednání a pověření starosty k nákupu přímotopů
Nákup přímotopů se odkládá do doby, než bude znám termín stěhování obecního úřadu do
objektu fary. Pan starosta mezitím vypracuje a předloží nabídku na přímotopy.
8. Projednání a schváleni dotace na druhou fázi revitalizace stráně pod Farou na
základě 15. výzvy OPŽP
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Obec o dotaci žádat nebude z důvodu 40% spoluúčasti obce a případné vysoké částky za
administraci dotace. Obec bude opětovně žádat o dotaci u Středočeského kraje. Revitalizace
stráně bude řešena brigádně a zahradnickou firmou.
9. Projednání kotlíkové dotace pro občany našich obcí
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 3/11/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty projednalo nabídku společnosti TESO Praha a navrhuje, aby obec
uhradila zpracování dílčí žádosti pro každého občana Tuklat a Tlustovous, který bude žádat o tuto
dotaci.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 3/11/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 8 - 0 - 0 .
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Ing. Ivan Franc,
Drahomír Ducháč, Martina Milotova, Lukáš Koníček, Petr Horký
Proti: 0
Zdržel se: 0
Při získání dotace bude obec pomáhat občanům žádajících o dotaci.
10. Projednání návrhu na vybudování digitálního varovného systému v obcích
Pan starosta informoval o nabídce na vybudování digitálního varovného systému v hodnotě cca
1.600.000,—Kč. Na toto vybudování je vypsána dotace ve výši 70%.
Pan starosta prověří možnost levnějšího zajištění.

11. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce sociálního zařízení na faře
v Tuklatech
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 4/11/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
pověřuje
starostu obce vyhlášením výběrového řízení ve spolupráci s JUDr. Němečkovou na
zhotovitele rekonstrukce sociálního zařízení na faře v Tuklatech, podle projektové dokumentace
zpracované Ing. arch. Slepičkovou a
II.
podpisem
smlouvy s vítězným uchazečem.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 4/11/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 8 - 0 —0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Ing. Ivan Franc,
Drahomír Ducháč, Martina Milotová, Lukáš Koníček, Petr Horký
Proti: 0
Zdržel se: 0
12. Žádost o dotaci z fondu Středočeského kraje na rekonstrukci sociálního zařízení na
faře v Tuklatech
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan upozorňuje, že tento bod byl již schválen na zasedání č. 9/15.
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13. Připomínky zastupitelů
a/ Zastupitel Horký se dotazuje na řešení výběrového řízení na výběr administrátora dotace na
rozšíření ZŠ Tuklaty, které rozporuje.
Z diskuze vyplynulo, že místostarostka Petrisková, zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan a
zastupitelé Horký, Koníček a Ducháč se přimlouvají k opětovnému vypsání výběrového řízení bez
omezujícího ustanovení v předmětu zakázky.
Starosta prověří správnost výběrového řízení.
b/ Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan se dotazuje na plánované posezení pro důchodce. Starosta
informuje, že posezení pořádá SPOZ v pátek 25.9.2015.
c/ Zastupitelka Milotová se dotazuje na stav chodníku u MŠ Tuklaty. Starosta informuje, že se
bude ještě dokončovat.
Pan starosta ukončil zasedání obecního zastupitelstva v 21.15 hod.

Seznam příloh:
1. Prezenční listina
2. Zpráva starosty
3. Zpráva dotačního výboru
Zapsal Ing. Zbyněk Růžička

Lukáš Koníček
v. r.

Drahomír Ducháč
v. r.
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