Zápis č. 15/2015 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.11.2015

Zápis č. 15/2015
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 23. 11. 2015 od 18.00 hod
na OÚ v Tuklatech
Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,
Drahomír Ducháč, Martina Milotová, Ing. Ivan Franc
Omluveni: Petr Horký, Michal Chroust
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva Obcí Tuklaty a Tlustovousy v 18.05 hod., přivítal
přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 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. Návrh SDH Tuklaty na koupi nového hasičského vozidla
5. Zpráva SPOZ
6. Kontrola zápisu ze schůze č. 13 a č. 14
7. Zprávy z výborů
8. Zpráva starosty
9. Rozpočtové opatření
10. Projednání odhadu na klubovnu SDH včetně pozemků a stanovení dalšího jednání
11. Projednání odhadu torza stodoly na Faře a stanovení postupu dalšího jednání
12. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene společnosti ČEZ na kabelovou
přípojku pro Aut-Hájek
13. Informace ze Středočeského kraje k žádosti o dotaci na zřízení nové knihovny na
Faře
14. Vyjádření Mgr. Zápalkové k řešení stropu v I. sále nadzemního podlaží
15. Informace o probíhající rekonstrukci stropních konstrukcí v knihovně na faře
16. Informace o stavu VPS s ORP Český Brod
17. Cyklostezka TT
18. Připomínky zastupitelů
Bod č. 2: Schválení programu
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 1/15/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
schvaluje
program zasedání zastupitelstva
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 1/15/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 7 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Drahomír
Ducháč, Martina Milotová, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Bod č. 3: Pověření dvou členů zastupitelstva obce k ověřování zápisu ze zasedání ZO
Tuklaty
Jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni zastupitel Martina Milotová a místostarostka Monika
Petrisková.
Bod č. 4: Návrh SDH Tuklaty na koupi nového hasičského vozidla
Pan Tuček seznamuje zastupitele s návrhem.
Pan starosta se dotazuje, kdo je pro, aby obec Tuklaty koupila od městské části Brno – Starý
Lískovec požární vozidlo za cenu 130.000,-- Kč, obecní zastupitelstvo dále pověřuje starostu
obce, aby zajistil uzavření smlouvy na koupi a převedení vozidla do majetku obce.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 2/15/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 7 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Drahomír
Ducháč, Martina Milotová, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 5: Zprávy SPOZ
Pí Jenšovská informuje o nedostatečné přijímání dětí do MŠ Tuklaty a vyzývá zastupitele
k řešení situace. Dále informuje o setkání důchodců.
Bod č. 6: Kontrola zápisu ze schůze č. 13 a č. 14
Pan starosta zrekapituloval zápis č. 13 a č. 14.
Bod č. 7: Zprávy z výborů
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan za výbor pro rozvoj obecního majetku informuje o:
- nutnosti provedení elektroinstalace před zahájením rekonstrukce sociálního
zařízení v objektu Fary
- vysázení třesní podél silnice vedoucí do Rostoklat
- schůzce s hajným, která proběhem pravděpodobně ve čtvrtek 26.11.2015
- úpravě zeleně v okolí tuklatského rybníka – prořez přerostlých stromů a výsadba
keřů a dále navrhuje, při příležitosti rozsvícení vánočního stromu, anketu o úpravě
zeleně v okolí rybníku
Pan starosta se dotazuje na rozpočet kácení farské stráně.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan odpovídá, že kácení bude platit obec ve výši 36.000,-Kč, protože o tuto částku nebylo v dotaci žádáno.
Zastupitel Koníček se dotazuje, zda jsou již zasklená okna na Faře.
Pan starosta odpovídá, že ano.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan připomíná požadavek na p. Formánka o vyklizení objektu
Fary do 30. 11. 2015.
Zastupitel Ducháč za stavební výbor informuje o:
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plánovaném chodníků v Tlustovousích, chodník bude dělený, pro dotaci je třeba
připravit rozpočet a žádost o stavební povolení
chybějící místnosti pro úklid na Faře

Zastupitel Ducháč za finanční informuje o zprávě hospodaření obce, zpráva bude předložena
na příštím zasedání zastupitelstva.
Bod č. 8: Zpráva starosty
Pan starosta informuje zastupitele o své činnosti.
Bod č. 9: Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 3/15/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
schvaluje
rozpočtové opatření č. 3
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 3/15/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 7 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Drahomír
Ducháč, Martina Milotová, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 10: V Projednání odhadu na klubovnu SDH včetně pozemků a stanovení dalšího
jednání
Pan starosta informuje o situaci, kdy pozemky a budova mají více vlastníků a o cenovém
odhadu nemovitostí
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 4/15/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
pověřuje
starostu obce zahájením jednání ve spolupráci s právníkem obce s vlastníky
nemovitostí o odkoupení pozemku pod budovou čp. 159, p.č. 206.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 4/15/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 7 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Drahomír
Ducháč, Martina Milotová, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 11: Projednání odhadu torza stodoly na Faře a stanovení postupu dalšího jednání
Pan starosta informuje o znaleckém posudku Ing. Jansy.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 5/15/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
pověřuje
starostu obce jednáním s odhadcem o doplnění odhadu torza stodoly o
pozemky p. č. 4 a 26/4 a jednání s Římskokatolickou farností Úvaly o možnosti získání těchto
pozemků.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 5/15/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 7 – 0 – 0.
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Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Drahomír
Ducháč, Martina Milotová, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 12: Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost Auto-Hájek na
kabelovou přípojku.
Pan starosta informuje o smlouvě. Chybí situační plánek, bod se odkládá. Pan starosta vyzve
společnost Auto Hájek k doplnění situačního plánu na uložení přípojky.
Bod. č. 13: Informace ze Středočeského kraje k žádosti o dotaci na zřízení nové
knihovny na Faře
Pan starosta informuje o neschválení žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a
obnovy památek na akci „Zřízení nové knihovny ve společenském domě Fara Tuklaty“.
Bod č. 14: Vyjádření Mgr. Zápalkové k řešení stropu v I. sále nadzemního podlaží
Pan starosta informuje zastupitele, že dle NPÚ jsou možné obě navržené varianty.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 6/15/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
pověřuje
starostu obce poptávkou na p. Ryneše na přepracování PD statiky stropu dle
zadání, které připraví zastupitel Ing. Franc.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 6/15/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 7 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Drahomír
Ducháč, Martina Milotová, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 15: Informace o probíhající rekonstrukci stropních konstrukcí v knihovně na
faře
Pan starosta informuje zastupitele o průběhu rekonstrukce stropních konstrukcí v knihovně na
faře. Rekonstrukce probíhá v souladu se zadáním, termín dokončení je 30. 11. 2015.
Bod č. 16: Informace o stavu VPS s ORP Český Brod
Pan starosta informuje o vyjádření Ing. jedličkové z ORP Č. Brod k přípravě veřejnoprávní
smlouvy s ORP Český Brod o systému přijímání žáků na druhý stupeň ZŠ v Českém Brodě.
V současné době se připravuje Obecně závazná vyhláška a následně bude s obcemi uzavřena
Veřejnoprávní smlouva.
Bod č. 17: Cyklostezka
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 7/15/2015:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
rozhodlo
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o realizaci návrhu Ing. Kubínové a pověřuje starostu obce vyhlášením výběrového
řízení na vypracování projektu chodníku a cyklostezky mezi obcemi Tuklaty a
Tlustovousy.
Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 7/15/2015 bylo schváleno v počtu hlasů 7 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Drahomír
Ducháč, Martina Milotová, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 18: Připomínky zastupitelů
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan informuje o plénu Pošembeří a o možnosti dotací, které
by šlo získat prostřednictvím tohoto spolku.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan navrhuje, aby pan starosta ve své zprávě uváděl i
plánované akce.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan informuje o nutnosti pokácet poškozený pětikmen akátu
u Fary.
Pan starosta ukončil zasedání obecního zastupitelstva v 21.05 hod.
Zapsal Ing. Zbyněk Růžička

Martina Milotová

Monika Petrisková

Petr Jenšovský
starosta
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