Zápis č. 14/2015 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 11.11.2015

Zápis č. 14/2015
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 11. 11. 2015 od 19.00 hod
na OÚ v Tuklatech
Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Petr Horký, JUDr. Ing. Jana
Ammerlaan, Drahomír Ducháč, Martina Milotová, Michal Chroust, Ing. Ivan Franc
Omluveni:
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva Obcí Tuklaty a Tlustovousy v 19.00 hod., přivítal
přítomné a konstatoval, že je přítomno 9 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 členů zastupitelstva obce k ověřování zápisu, ze zasedání ZO Tuklaty
4. Projednání projektu „Sdílené radosti a strasti škol SO ORP Český Brod II“
5. Projednání projektu zavlažování fotbalového hřiště Čechie Tuklaty
6. Projednání záměru vypracování statického projektu na odstranění podpěrných
sloupů v dolním sálu Fary
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan navrhuje tyto body
7. Informace starosty o spádové škole Český Brod
8. Výběrové řízení na sociální zařízení na Faře
9. Probíhající opravy v knihovně na Faře
10. Výsadba třešní
Bod č. 2: Schválení programu
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 1/14/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
schvaluje
program zasedání zastupitelstva
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 1/14/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 9 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Petr Horký, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Drahomír Ducháč, Martina Milotová, Michal Chroust, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc
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.
Bod č. 4: Projednání projektu „Sdílené radosti a strasti škol SO ORP Český Brod II“
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Zastupitelka Milotová informuje o projektu.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 2/14/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
souhlasí
a)
se zapojením ZŠ Tuklaty a MŠ Tuklaty zřizovaných obcí do aktivit
projektu „Sdílené radosti a strasti škol SO ORP Český Brod II“, který
připravuje město Český Brod na základy výzvy č. 02_15_005 „Místní akční
plány rozvoje vzdělávání“, vyhlášené MŠMT.
b)
s příspěvkem městu Český Brod projektu ve výši 187.000,-- Kč na
předfinancování realizačních aktivit, které budou probíhat ve výše uvedených
školách v období 1.1.2016 až 30.6.2016. Obec bude k platbě vyzvána městem
Český Brod v případě schválení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti
poskytovatelem dotace. Bližší podmínky budou ošetřeny smluvně.
c)
spoluúčast obce bude 5% tzn. 9.350,-- Kč.
II.
Pověřuje starostu
a)
podpisem souhlasu zřizovatele s účastí škol na aktivitách projektu.
b)
zahrnutím částky 187.000,-- Kč na předfinancování projektu do
rozpočtu obce 2016.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 2/14/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 9 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Petr Horký, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Drahomír Ducháč, Martina Milotová, Michal Chroust, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pan starosta do příštího zasedání zastupitelstva zajistí zprávu o rekonstrukci ZŠ Tuklaty.
Bod č. 5: Projednání projektu zavlažování fotbalového hřiště Čechie Tuklaty
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 3/14/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
souhlasí
s využitím finančního příspěvku pro rok 2015 na zavlažování hrací plochy
II.
pověřuje
starostu obce vyhlášením výběrového řízení a podpisem výzvy k podání
nabídek ve veřejné zakázce „Automatický závlahový systém pro fotbalové
hřiště v obci Tuklaty“
III.
pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 3/14/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 9 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Petr Horký, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Drahomír Ducháč, Martina Milotová, Michal Chroust, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 6: Projednání záměru vypracování statického projektu na odstranění
podpěrných sloupů v dolním sálu Fary
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Zastupitel Ing. Franc informuje zastupitele o návrzích na odstranění podpěrných sloupů.
Pan starosta zajistí posouzení obou návrhů NPÚ.
Pan starosta zajistí technickou zprávu od p. Ryneše.

Bod č. 7: Informace starosty o spádové škole Český Brod
Pan starosta informuje o požadavku města Český Brod na platbu za žáka za rok ve výši
2.000,--Kč.
Pan starosta do příštího zasedání zajistí návrh veřejnoprávní smlouvy o přijímání žáků do
základních škol v Českém Brodě a podrobný rozpis příspěvku.
Bod č. 8: Výběrové řízení na sociální zařízení na Faře
Pan starosta informuje o vypsaném výběrovém řízení na sociální zařízení na Faře.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan navrhuje před rekonstrukcí sociální zařízení vyřešit
v dotčených místnostech rozvod elektřiny. Za tímto účelem svolala schůzku s p. Touškem
v sobotu v 9,00 hod. Dále navrhuje sankcionovat Ing. Arch. Slepičkovou za nedodržení
termínu vyhotovení projektů týkající se Fary.
Bod č. 9: Probíhající opravy v knihovně na Faře
Pan starosta informuje zastupitele o probíhajících opravách.
Pan starosta zajistí kontrolu podlahových prken mykologem a technický dozor nad probíhající
opravou.
Bod č. 10: Výsadba třešní
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan informuje o výsadbě třešní v ulici Rostoklatská. Výsadba
proběhne za pomoci dobrovolníků v e dnech 14.11.2015 od 14,00 hod. a 15.11.2015 celý den.
Obec zaplatí 13 stromů.
Bod č. 11: Připomínky zastupitelů
Zastupitel Horký informuje o předání podkladů pro tvorbu webových stránek obce.
Zastupitel Horký navrhuje řešit vytápění Fary.
Pan starosta ukončil zastupitelstvo v 21,40 hod.
Zapsal Ing. Zbyněk Růžička

Ing. Ivan Franc
v. r.

Michal Chroust
v. r.

Petr Jenšovský
starosta
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