Zápis č. 10/2015 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 7.9.2015

Zápis č. 10/2015
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 7. 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, Michal Chroust, Petr Horký
Omluveni: Drahomír Ducháč, Martina Milotová
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obcí Tuklaty a Tlustovousy v 19.00 hod., přivítal přítomné
a konstatoval, že je přítomno 7 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 zasedání ZO Tuklaty
4. Kontrola zápisu č. 9
5. Zpráva starosty
6. Zprávy z výborů
7. Základní škola – vypsání soutěže na administrátora dotace na ZŠ v Tuklatech
8. Projednání a odpověď na petici předané zástupci petičního výboru p. Petriskou a paní
Chroustovou ve věci revitalizace farské stráně
9. Projednání petice občanů proti vykácení trnovníku akát a jasan na pozemku 851/1
v okolí Fary na základě stanoviska MV, odbor veřejné správy dozoru a kontroly ze dne
6.8.2015
10. Projednání stížnosti na neoprávněné odstranění ptačích budek ze stromů na stráni pod
farou panem Krupkou
11. Odvolání a volba nového člena do kontrolního výboru
12. Projednání odkupu pozemku p.č. 206 a 36 v k.ú. Tuklaty včetně budovy hasičské
klubovny od majitelů
13. Projednání odkupu pozemku p.č. 283/10 v k.ú. Tuklaty v ulici Růžová v rámci
konkurzního řízení prohlášeného na majetek Státního statku Čáslav
14. Projednání organizace Školního roku 2015 – 2016 MŠ v Tuklatech
15. Podání informace o stavu soc. zař. Fary – Ing. Franc
16. Pověření starosty k podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem na záchranu dřevěných
konstrukcí v 1. np objektu fary
17. Příspěvky zastupitelů
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2. Schválení programu
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 1/10/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
schvaluje
program zasedání zastupitelstva.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 1/10/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 7 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Ing. Ivan Franc,
Michal Chroust, 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 Ing. Ivan Franc a Petr Horký.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan požaduje doplnění zápisu č. 9/2015 o informace o
veřejnoprávní smlouvě o ZŠ Tuklaty s městem Český Brod.
4. Kontrola zápisu č. 9/15
Pan starosta zrekapituloval zápis č. 9/15.
5. Zprávy starosty
Pan starosta podává zprávu o své činnosti, která je přílohou zápisu.
6. Zprávy z výborů
a/ Výbor pro rozvoje obecního majetku – pan starosta ve spolupráci se zastupitelkou JUDr. Ing.
Ammerlaan svolá jednání s pracovníkem Českých lesů o údržbě Tuklatského lesa.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan informuje o činnosti výboru a navrhuje úpravu biokoridoru
v Tuklatech a zasklení poškozených oken v objektu fary. Dále informuje o dotaci na opravu oken
s ORP.
b/ Dotační výbor – zastupitel Horký informuje o činnosti výboru. Upozorňuje na možnost dotace
na vytápění objektu fary. Dále informuje o pochůzce v obci na pokládání optických kabelů a
možnostech získání dotace na rozšíření ZŠ Tuklaty. Na přípravě podkladů pro dotaci na rozšíření
ZŠ bude spolupracovat se zastupitelem Ing. Francem. Dále upozornil na riziko neschválení dotace
na rozšíření ZŠ z programu IROP, který bude zaměřen především na MŠ.
7. Základní škola – vypsání soutěže na administrátora dotace na ZŠ v Tuklatech
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 2/10/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
pověřuje
starostu obce vypsáním soutěže na výběr administrátora dotace pro akci
„Rekonstrukce a rozšíření ZŠ Tuklaty“ Administrátor v zastoupení obce Tuklaty zpracuje a podá
žádost o dotaci na realizaci výše uvedené akce a následně zajistí veškerou administraci dotace po
její získání.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 2/10/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 7 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Ing. Ivan Franc,
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Michal Chroust, Lukáš Koníček, Petr Horký
Proti: 0
Zdržel se: 0
8. Projednání a odpověď na petici předané zástupci petičního výboru p. Petriskou a
paní Chroustovou ve věci revitalizace farské stráně
Zastupitelstvo obce Tuklaty projednalo petici
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan informuje o doporučení dendrologa o nutnosti pokácení
pětikmenu akátu u nemovitosti pana Duchana.
9. Projednání petice občanů proti vykácení trnovníku akát a jasan na pozemku 851/1
v okolí Fary na základě stanoviska MV, odbor veřejné správy dozoru a kontroly ze
dne 6.8.2015
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 3/10/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
projednalo
petici proti plošnému vykácení zeleně mezi ulicemi Na Valech a Akátové a petici
za souhlas s revitalizací stráně mezi ulicemi Na Valech a Akátovou (farská stráň) v Tuklatech
podle přiloženého návrhu na obnovu původní zeleně a rozhodlo pokračovat v revitalizaci farské
stráně dle projektu pí Burešové, s tím, že bude prověřeno, zda a případně jaké další posudky je
třeba vypracovat a pověřuje místostarostku Petriskovou přípravou realizace revitalizace farské
stráně, včetně jednání se státními úřady, přípravě žádosti o dotace, přípravou výběrových řízení na
zpracovatele žádosti o dotace a dodavatele a dalšími subjekty. Za tímto účelem předá pan starosta
podklady k revitalizaci farské stráně a v případě potřeby vystaví plnou moc k zastupování obce při
jednání se správními orgány a dalšími subjekty.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 3/10/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 7 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Ing. Ivan Franc,
Michal Chroust, Lukáš Koníček, Petr Horký
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 4/10/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
souhlasí
s přípravou žádosti o dotaci na druhou fázi revitalizace farské stráně v rámci 15
výzvy OPŽP.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 4/10/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 7 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Ing. Ivan Franc,
Michal Chroust, Lukáš Koníček, Petr Horký
Proti: 0
Zdržel se: 0
10. Projednání stížnosti na neoprávněné odstranění ptačích budek ze stromů na stráni
pod farou panem Krupkou
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 5/10/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
projednalo stížnost
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ve věci odstranění ptačích budek z farské stráně
II.
a souhlasí
s odpovědí, kterou stěžovatelce Lence Svobodové zaslala dne 19.6.2015
zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan a zastupitelstvo upozorňuje, aby se občané při prosazování
názorů chovali slušně a v rámci zákonných prostředků.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 5/10/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 7 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Ing. Ivan Franc,
Michal Chroust, Lukáš Koníček, Petr Horký
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pan starosta informuje o nabídkách kácení stromu na farské stráně, nabídky budou upřesněny.
11. Odvolání a volba nového člena do kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 6/10/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
odvolává
člena kontrolního výboru pana Poláčka a
II.
volí
člena nového Ing. Krátkého.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 6/10/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 7 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Ing. Ivan Franc,
Michal Chroust, Lukáš Koníček, Petr Horký
Proti: 0
Zdržel se: 0
12. Projednání odkupu pozemku p.č. 206 a 36 v k.ú. Tuklaty včetně budovy hasičské
klubovny od majitelů
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 7/10/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
bere na vědomí
zprávu Jedličkova ústavu a na základě informace Daniela Nováka, pověřuje
starostu obce oslovením soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku k uvedeným
nemovitostem a stodoly na farské zahradě.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 7/10/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 7 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Ing. Ivan Franc,
Michal Chroust, Lukáš Koníček, Petr Horký
Proti: 0
Zdržel se: 0
13. Projednání odkupu pozemku p.č. 283/10 v k.ú. Tuklaty v ulici Růžová v rámci
konkurzního řízení prohlášeného na majetek Státního statku Čáslav
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 8/10/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
pověřuje
starostu zadáním vypracování cenového odhadu pozemku, který bude použit jako
podklad pro další jednání.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 8/10/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 7 – 0 – 0.
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Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Ing. Ivan Franc,
Michal Chroust, Lukáš Koníček, Petr Horký
Proti: 0
Zdržel se: 0
14. Projednání organizace Školního roku 2015 – 2016 MŠ v Tuklatech
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 9/10/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
schválilo
návrh paní ředitelky MŠ v Tuklatech Heleny Gablerové na organizaci školního
roku 2015/16, tak jak jej předložila.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 9/10/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 7 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Ing. Ivan Franc,
Michal Chroust, Lukáš Koníček, Petr Horký
Proti: 0
Zdržel se: 0
15. Podání informace o stavu soc. zař. Fary – Ing. Franc
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 10/10/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
pověřuje
starostu obce přípravou výborového řízení na rekonstrukci sociální zařízení
v objektu fary.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 10/10/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 7 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Ing. Ivan Franc,
Michal Chroust, Lukáš Koníček, Petr Horký
Proti: 0
Zdržel se: 0
16. Pověření starosty k podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem na záchranu
dřevěných konstrukcí v 1. np objektu fary
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 11/10/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
pověřuje
starostu obce jednáním s vítěznou společností a objednáním sanačních prací
v rozsahu dle nabídky.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 11/10/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 7 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Ing. Ivan Franc,
Michal Chroust, Lukáš Koníček, Petr Horký
Proti: 0
Zdržel se: 0
17. Připomínky zastupitelů
a/ Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan informuje zastupitele o plánované cyklostezce mezi
Tuklaty a Tlustovousy a dotazuje se na stav výstavby chodníků v Tlustovousech – chodníky jsou
v řešení stavebního výboru.
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Seznam příloh:
1. Prezenční listina
2. Zpráva starosty
3. Vyjádření pana Krupky k odstranění ptačích budek ze stromů na farské stráni
Zapsal Ing. Zbyněk Růžička

Ing. Ivan Franc
v.r.

Petr Horký
v.r.

Petr Jenšovský
starosta
v. r.
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