Zápis č. 2/2018
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 12. 2. 2018 od 18.00 hod v klubovně SDH.
Přítomni: Monika Petrisková, Martina Milotová, Michal Chroust, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana
Ammerlaan, Drahomír Ducháč, Petr Jenšovský, Milan Černuška.
Omluveni: Jaroslav Hrouda

Starostka Monika Petrisková zahájila zasedání zastupitelstva obce Tuklaty v 18:06 hod., přivítala
přítomné a konstatovala, že je přítomno 8 zastupitelů, 1 je omluven, zasedání bylo řádně svoláno a je
usnášení schopné.
Ze zasedání obecního zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který je přílohou zápisu. Dále si
zvukový záznam pořizuje na telefon Martina Vodičková pro účely pořízení zápisu z jednání a Lukáš
Koníček.
Starostka navrhla program s těmito body:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prezence
Schválení programu
Pověření dvou členů ZO k ověřování zápisu ze zasedání ZO
Slib zastupitele
Změna zřizovací listiny základní školy Tuklaty
Úpravy dveří objektu Na Valech 19, Tuklaty
Prodej pozemku pod ČOV parc. č. 59/6, k.ú. Tlustovousy
Zvolení předsedy kontrolního výboru
Odměna neuvolněnému zastupiteli, zastupiteli ve funkci místostarosty a zastupiteli ve funkci
předsedy výboru
10. Příspěvky zastupitelů

Bod č. 2: Schválení programu
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje program zasedání zastupitelstva:
Pro:
8
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Martina Milotová, Michal Chroust, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana
Ammerlaan, Drahomír Ducháč, Petr Jenšovský, Milan Černuška.

Bod č. 3: Pověření dvou členů zastupitelstva obce k ověřování zápisu ze zasedání ZO Tuklaty
Jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni zastupitelé Lukáš Koníček a Drahomír Ducháč.
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Bod č. 4: Slib zastupitele
Pan Milan Černuška se stal zastupitelem poté, co pan Petr Horký podal na zasedání ZO č. 1/2018, dne
29. 1. 2018, rezignaci ze zdravotních důvodů. Pan Černuška na výzvu paní starostky přečetl slib
zastupitele a byl starostkou přivítán mezi zastupiteli.

Bod č. 5: Změna zřizovací listiny základní školy Tuklaty
Hlavním důvodem vydání zřizovací listiny základní školy je doplnění činnosti školy o školní stravování,
které bude provozováno v rekonstruované školní budově. Doplnění zřizovací listiny je předpokladem
pro zapsání školní jídelny/výdejny do rejstříku škol a školských zařízení.
Ve zřizovací listině je nyní nově podrobněji upraveno postavení ředitele školy. Upřesněny jsou
formulace týkající se svěřeného majetku a vymezení práv a povinností při hospodaření se svěřeným
majetkem. Zejména je analogicky ke směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
stanoveno oprávnění ředitelky pořizovat movitý majetek bez souhlasu zřizovatele do hodnoty 20 000
Kč. Pořizování movitého majetku vyšší hodnoty bude podléhat souhlasu a pokynům obce, aby byl
zachován postup podle směrnice.
Vložena je kapitola o finančním hospodaření, zejména možnost obce pověřit provedením finanční
kontroly finanční výbor. V závěrečných ustanoveních je stanoveno, že tato zřizovací listina nahrazuje
předchozí zřizovací listinu.
Svěřený majetek uvedený v příloze je stanoven v souhrnných položkách (uvedeno podle údajů
inventarizace provedené školou k 31. 12. 2017).
Namísto původně zamýšleného dodatku ke zřizovací listině byla zvolena forma nové zřizovací listiny
z důvodu velkého množství změn a doplnění v textu.
Usnesení č. 153/2/2018 k bodu č. 5:
Zastupitelstvo obce
- souhlasí se zřizovací listinou příspěvkové organizace Základní škola Tuklaty tak, jak byla
předložena.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
1
Pro: Monika Petrisková, Martina Milotová, Michal Chroust, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana
Ammerlaan, Drahomír Ducháč, Petr Jenšovský.
Zdržel se: Milan Černuška.

Bod č. 6: Úpravy dveří objektu Na Valech 19, Tuklaty
Pro dokončení stavebních úprav objektu fary před její tzv. částečnou kolaudací je nutno provést
výrobu vchodových dveří, repase dveří, instalace panikových kování a dveřních stavěčů a do dolního
sálu dle požadavků HSZ Kolín specifikovaného v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném Ing.
Hatlákem. Odhadované celkové náklady jsou 100.000 Kč.
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Zast. Ammerlaan vysvětluje, že na základě obdrženého kladného vyjádření hasičů, byla podána
žádost o změnu stavby před dokončením, poté bude možné zažádat o částečné užívání stavby (bude
se žádat o celé horní patro a dolní sál a okolní sály, vyjma bývalého „Gondekova bytu“, ten není
stavebně připraven)
Usnesení č. 154/2/2018 k bodu č. 6:
Zastupitelstvo obce
- schvaluje úpravy dveří objektu fary pro dokončení stavebních úprav před uvedením do
částečného užívání do 100.000 Kč:
• výroba vchodových dveří z velkého dolního sálu (na zahradu zezadu)
• repase dveří v přízemí (zejména z chodby do sálu, dvoje dveře z chodby)
• panikové kování (nahoře) a dveřní stavěče (3 ks)
- pověřuje starostu zajištěním dodávky dle prvního odstavce.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
1
Pro: Monika Petrisková, Martina Milotová, Michal Chroust, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana
Ammerlaan, Drahomír Ducháč, Petr Jenšovský.
Zdržel se: Milan Černuška.

Bod č. 7: Prodej pozemku pod ČOV parc. č. 59/6, k.ú. Tlustovousy
Na přelomu roku proběhlo jednání se zástupci VODOS Kolín. VODOS vyjádřil zájem o odkoupení
pozemku pod čističkou odpadních vod v Tlustovousech z důvodu navýšení kapacity.

Nechali jsme vypracovat znalecký posudek o ceně obvyklé pro pozemek parc. č. 59/6 o ploše
915m2. Ing. Sidaková stanovila cenu obvyklou.
Usnesení č. 155/2/2018 k bodu č. 7:
Zastupitelstvo obce
- schvaluje zveřejnění záměru obce prodat pozemek parc. č. 59/6 o ploše 915m2,
k.ú. Tlustovousy
- souhlasí s prodejem pozemku pod čističkou odpadních vod (ČOV).
Pro:
8
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Martina Milotová, Michal Chroust, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana
Ammerlaan, Drahomír Ducháč, Petr Jenšovský, Milan Černuška.

Bod č. 8: Zvolení předsedy kontrolního výboru
Z důvodu odstoupení zastupitele Petra Horkého, který působil ve funkci předsedy kontrolního
výboru, je nutné jej nahradit v této funkci. Navržen byl Lukáš koníček, dosavadní člen kontrolního
výboru.
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Usnesení č. 156/2/2018 k bodu č. 8:
Zastupitelstvo obce
- schvaluje zastupitele Lukáše Koníčka do funkce předsedy kontrolního výboru.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
1
Pro: Monika Petrisková, Martina Milotová, Michal Chroust, Milan Černuška, JUDr. Ing. Jana
Ammerlaan, Drahomír Ducháč, Petr Jenšovský.
Zdržel se: Lukáš Koníček.

Bod č. 9: Odměna neuvolněnému zastupiteli, zastupiteli ve funkci místostarosty a zastupiteli ve
funkci předsedy výboru
Od 1. 1. 2018 dochází ke změně zákona o odměňování zastupitelů obcí a obec vyplácí uvolněným
členům zastupitelstva (automaticky ze zákona, aniž by o tom zastupitelstvo obce rozhodovalo)
odměnu za měsíc podle nové právní úpravy.
Neuvolněnému místostarostovi náleží měsíční odměna automaticky v minimální zákonem stanovené
výši (ve výši 0,3násobku měsíční odměny, která by v dané obci náležela uvolněnému místostarostovi).
Zastupitelstvo může rozhodnout o navýšení měsíční odměny pro neuvolněného místostarostu až do
výše maximální částky uvedené v nařízení vlády č. 318/2017 Sb. (tj. až do výše 0,6násobku měsíční
odměny, která by v dané obci náležela uvolněnému místostarostovi).
Stanovovat odměny za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva je nadále vyhrazeno zastupitelstvu
obce. V usnesení zastupitelstvo obce stanoví výši odměn za měsíc, a to částkou v celých korunách,
přitom může přihlédnout k plnění individuálních úkolů, které jednotlivým členům uložilo, a předem
stanoveným způsobem k jejich účasti na jednání orgánů, jejichž jsou členy.
V případě souběhu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva stanovuje se odměna, jako souhrn
odměn za výkon funkcí do souhrnné odměny jsou zahrnuty max. tři odměny, a to ve výši:
• zastupitel
• zastupitel + předseda výboru
• zastupitel + předseda výboru + předseda výboru.
Zast. Ducháč navrhl, aby si zastupitelé ponechali odměny v původní výši roku 2017. Ostatní souhlasili.
Usnesení č. 157/2/2018 k bodu č. 9:
Zastupitelstvo obce
- schvaluje odměnu neuvolněné člence zastupitelstva obce Martině Milotové ve výši
0,6násobku výše měsíční odměny uvolněného místostarosty.
- schvaluje odměnu zastupiteli obce a zastupiteli ve funkci předsedy výboru ve stejné výši jako
v roce 2017.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
1
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Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Michal Chroust, Milan Černuška, JUDr. Ing. Jana
Ammerlaan, Drahomír Ducháč, Petr Jenšovský.
Zdržel se: Martina Milotová.

Starostka ukončila zasedání obecního zastupitelstva v 18:34 hod.
Seznam příloh:
1. Prezence
2. Přehled usnesení

Zapsala: Ing. Martina Vodičková

Monika Petrisková v. r.
starostka obce Tuklaty

Drahomír Ducháč v. r.
ověřovatel zápisu

Vyvěšeno:

19. 2. 2018

Sejmuto:

7. 3. 2018

Lukáš Koníček v. r.
ověřovatel zápisu
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Obec Tuklaty
Zastupitelstvo obce
Souhrn usnesení z řádného jednání zastupitelstva obce,
které se konalo 12. 2. 2018 od 18:00 hod v klubovně SDH.

Usnesení č. 153/2/2018 k bodu č. 5 - Změna zřizovací listiny základní školy Tuklaty
Zastupitelstvo obce
- souhlasí se zřizovací listinou příspěvkové organizace Základní škola Tuklaty tak, jak byla
předložena.
Usnesení č. 154/2/2018 k bodu č. 6 - Úpravy dveří objektu Na Valech 19, Tuklaty
Zastupitelstvo obce
- schvaluje úpravy dveří objektu fary pro dokončení stavebních úprav před uvedením do
částečného užívání do 100.000 Kč:
• výroba vchodových dveří z velkého dolního sálu (na zahradu zezadu)
• repase dveří v přízemí (zejména z chodby do sálu, dvoje dveře z chodby)
• panikové kování (nahoře) a dveřní stavěče (3 ks)
- pověřuje starostu zajištěním dodávky dle prvního odstavce.
Usnesení č. 155/2/2018 k bodu č. 7 - Prodej pozemku pod ČOV parc. č. 59/6, k.ú. Tlustovousy
Zastupitelstvo obce
- schvaluje zveřejnění záměru obce prodat pozemek parc. č. 59/6 o ploše 915 m2,
k.ú. Tlustovousy
- souhlasí s prodejem pozemku pod čističkou odpadních vod (ČOV).
Usnesení č. 156/2/2018 k bodu č. 8 - Zvolení předsedy kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce
- schvaluje zastupitele Lukáše Koníčka do funkce předsedy kontrolního výboru.
Usnesení č. 157/2/2018 k bodu č. 9 - Odměna neuvolněnému zastupiteli, zastupiteli ve funkci
místostarosty a zastupiteli ve funkci předsedy výboru
Zastupitelstvo obce
- schvaluje odměnu neuvolněné člence zastupitelstva obce Martině Milotové ve výši
0,6násobku výše měsíční odměny uvolněného místostarosty.
- schvaluje odměnu zastupiteli obce a zastupiteli ve funkci předsedy výboru ve stejné výši jako
v roce 2017.

Monika Petrisková v. r.
starostka obce Tuklaty
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