Zápis č. 14/2016
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 23. 12. 2016 od 18.00 hod v klubovně SDH
v Tuklatech.
Přítomni: Monika Petrisková, Martina Milotová, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Drahomír Ducháč, Petr
Horký, Jaroslav Hrouda, Michal Chroust, Petr Jenšovský, Lukáš Koníček.

Omluveni:
Starostka zahájila zasedání zastupitelstva obcí Tuklaty a Tlustovousy v 18.00 hod., přivítala
přítomné a konstatovala, 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.
Bod č. 2: Schválení programu
Starostka navrhla program s těmito body:
1. Prezence
2. Schválení programu
3. Pověření dvou členů zastupitelstva obce k ověřování zápisu, ze zasedání ZO Tuklaty
4. Složení slibu nového zastupitele
5. Žádost o dotaci z programu obnovy venkova na rekonstrukci zahrady MŠ
Starostka nechala hlasovat o schválení programu:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

9
0
0

Zastupitelstvo obce Tuklaty schvaluje program zasedání zastupitelstva č. 14/2016.

Bod č. 3: Pověření dvou členů zastupitelstva obce k ověřování zápisu ze zasedání ZO
Tuklaty
Jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni zastupitel Martina Milotová a Michal Chroust.
Bod č. 4: Složení slibu nového zastupitele
Paní starostka uvedla, že na funkci zastupitele rezignoval Ing. Franc a novým členem zastupitelstva se
tak stal p. Jaroslav Hrouda. V souladu s § 69 zákona o obcích vyzvala paní starostka p. Hroudu ke
složení slibu. Paní starostka přečetla slib člena zastupitelstva. Člen zastupitelstva skládá slib před
zastupitelstvem obce pronesením slova „slibuji“ a potvrdí ho svým podpisem. Po ukončení tohoto aktu
paní starostka konstatovala, že p. Hrouda složil zákonem stanovený slib a ujal se svého mandátu.

Bod č. 5: Žádost o dotaci z programu na obnovu venkova na rekonstrukci zahrady MŠ
Paní starostka vysvětlila, proč bylo nutné svolat ZO a projednat žádost o dotaci na hřiště MŠ, že tomu
tak bylo s ohledem na termín podání žádosti, který je 31. 12. 2016. Uvedla také, že paní ředitelka
plánovala rozsáhlejší rekonstrukci v hodnotě 667 tis. vč. DPH, ale bylo zjištěno, že část zahrady MŠ

spadá do památkové zóny a s ohledem na nedostatek času a nutnost stanoviska NPÚ se rozhodlo o
eliminaci několika hracích prvků (Maxipes Fík, čtyřboký čtyř věžový prvek), přičemž vybrané prvky
budou umístěny na tu část zahrady, do které památková zóna nesahá. Celková částka 293 982 Kč,
dotace je možná do výše 70% procent z celkové částky projektu, což činí 205 787 Kč a obec doplácí
30%, což činí 88 195 Kč. 50 tis. má paní ředitelka v rozpočtu.
Miroslav Ducháč navrhuje použít peníze z rezervního fondu MŠ.
Paní starostka uvedla, že se v souvislosti s rekonstrukcí hřiště prověří možnost navýšení poplatků za
docházku do MŠ – školkovné.
Pan Jenšovský zmiňuje regule MF a odvolává se na kompetence Krajského úřadu, který navýšení
poplatků schvaluje. Říká, že toto není možné, že se pokoušeli o navýšení školkovného po realizaci
zateplení budovy MŠ a nebylo to možné. Odvolává se na paní ředitelku, že ona ví, co je možné do
nákladů MŠ zařadit, aby bylo možné školkovné zvýšit.
Jaroslav Hrouda sděluje, že i když je zakázka podlimitní, tak se musí udělat výběrové řízení na firmu.
Upozorňuje na limit 2 mil. a zmiňuje výběr ze tří firem.
JUDr. Ing. Ammerlaan upřesňuje, že se jedná o zakázku malého rozsahu nikoliv podlimitní.
Paní starostka Petrisková přednesla toto usnesení:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
-

schvaluje žádost o dotaci z dotačního programu MMR Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul A, na výměnu dvou herních prvků v zahradě MŠ Tuklaty,
schvaluje spoluúčast obce ve výši 30%.

Paní starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení:
Paní starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

9
0
0

Usnesení bylo schváleno.
Paní starostka ukončila zasedání obecního zastupitelstva v 18,40 hod.
Seznam příloh:

1. Přehled usnesení

Zapsala: Markéta Zmrzlíková

Monika Petrisková v.r.
Starostka

Martina Milotová v.r.
Ověřovatel zápisu
Vyvěšeno: 13. 1. 2017
Sejmuto: 30. 1. 2017

Michal Chroust v.r.
Ověřovatel zápisu

Obec Tuklaty
Zastupitelstvo obce
Souhrn usnesení z řádného jednání zastupitelstva obce,
které se konalo 23. 12. 2016 v 18:00 v klubovně SDH v Tuklatech

Usnesení č. 1/14/2016 ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU NA OBNOVU VENKOVA NA
REKONSTRUKCI ZAHRADY MŠ
Zastupitelstvo obce
- schvaluje žádost o dotaci z dotačního programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotační titul A, na výměnu dvou herních prvků v zahradě MŠ Tuklaty, a spoluúčast obce ve
výši 30%.

Monika Petrisková v.r.
Starostka obce Tuklaty

