Zápis č. 5/2018
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 28. 5. 2018 od 19.00 hod v klubovně SDH.
Přítomni: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Martina Milotová, Jaroslav Hrouda.
Omluveni: Drahomír Ducháč, Petr Jenšovský.
Starostka Monika Petrisková zahájila zasedání zastupitelstva obce Tuklaty v 19:00 hod., přivítala
přítomné a konstatovala, že je přítomno 7 zastupitelů, 2 jsou omluveni, 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 zast.
Koníček.
Starostka navrhla program s těmito body:
Program:
1. Prezence
2. Schválení programu
3. Pověření dvou členů ZO k ověřování zápisu ze zasedání ZO
4. Zpráva starostky
5. Zprávy z výborů
6. Schválení účetní závěrky MŠ za rok 2017
7. Schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2017
8. Schválení čerpání z rezervního fondu MŠ
9. Schválení účetní závěrky ZŠ za rok 2017
10. Schválení rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2017
11. Nemovitost spoluvlastněná Novákovými
12. Schválení podání žádosti o dotaci na dětské hřiště v Tlustovousech
13. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období
14. Studie hasičské zbrojnice
15. Schválení žádosti o dotaci na hasičskou zbrojnici
16. Výběr studie parkoviště
17. Schválení podání žádostí o dotace na výstavbu chodníků přes MAS Pošembeří a SFDI
18. Seznámení se Směrnicí č. 2/2018 o ochraně osobních údajů
19. Výběrové řízení na komunikaci vedoucí k parkovacímu domu
20. Rozpočtové opatření č. 2/2018
21. Příspěvky zastupitelů

Bod č. 2: Schválení programu
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
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Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Martina Milotová, Jaroslav Hrouda.

Bod č. 3: Pověření dvou členů zastupitelstva obce k ověřování zápisu ze zasedání ZO Tuklaty
Jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni zastupitelé Martina Milotová a Michal Chroust.

Bod č. 4: Zpráva starostky (v příloze)

Bod č. 5: Zprávy z výborů
Školský výbor
- OÚ jedná s MŠ o rozšíření zahrádky.
- MŠ řeší problém s plynovou bombou, schůzka s plynařem je domluvená.
- ZŠ hledá kvalifikovaného učitele pro první stupeň. Ve spolupráci ředitelkou ZŠ byly rozeslány
inzeráty do okolních obcí a na pedagogické VŠ.

Bod č. 6: Schválení účetní závěrky MŠ za rok 2017
Usnesení č. 176/5/2018 k bodu č. 6:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje účetní závěrku MŠ tak, jak byla předložena.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Martina Milotová, Jaroslav Hrouda.

Bod č. 7: Schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2017
Usnesení č. 177/5/2018 k bodu č. 7:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje účetní hospodářský výsledek MŠ ve výši 293.469,85 Kč tak, jak bylo předloženo:
rezervní fond 273.469,85 Kč a fond odměn 20.000 Kč.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Martina Milotová, Jaroslav Hrouda.

Bod č. 8: Schválení čerpání z rezervního fondu MŠ
Usnesení č. 178/5/2018 k bodu č. 8:
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Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje čerpání z rezervního fondu MŠ na úhradu faktur za spotřebu elektrické energie.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
1
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal Chroust, Martina
Milotová, Jaroslav Hrouda.
Zdržel se: Lukáš Koníček

Bod č. 9: Schválení účetní závěrky ZŠ za rok 2017
Usnesení č. 179/5/2018 k bodu č. 9:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje účetní závěrku ZŠ tak, jak byla předložena.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Martina Milotová, Jaroslav Hrouda.

Bod č. 10: Schválení rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2017
Usnesení č. 180/5/2018 k bodu č. 10:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje hospodářský výsledek ZŠ ve výši 45.327,42 Kč
- schvaluje převedení celé částky do rezervního fondu.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Martina Milotová, Jaroslav Hrouda.

Bod č. 11: Odkup nemovitosti Novákových, nemovitosti parc. č. 36 se stavbou č.p.24, k.ú. Tuklaty
Zastupitelé obce nechtějí rozprodávat obecní majetek, a proto po důkladném zvážení všech možností
se rozhodli přistoupit na nabídku rodiny Novákových na odkoupení jejich vlastnického podílu.
Podmínky pro odkup nemovitosti platí tak, jak je navrhli majitelé v lednu 2018 dle znaleckého
posudku s tím, že nebudou po obci (jako kompenzaci za provedené rekonstrukční práce) požadovat
bezdůvodné obohacení za užívání jejich poloviny, které by za poslední 3 roky (další roky by již byly
promlčené) dle jejich odhadu činilo částku 288.000 Kč (8.000 Kč za měsíc).
Pokud obec uhradí částku najednou, nabízejí vlastníci nemovitosti snížení ceny o 10 % z celkové částky tj.
138.000 Kč.
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Usnesení č. 181/5/2018 k bodu č. 11:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje odkup nemovitosti za cenu dle znaleckého posudku ve výši ideální poloviny celkem
1.242.000 Kč.
Pro:
7 (zastupitelé Lukáš Koníček a Milan Černuška hlásí, že jsou ve střetu zájmů)
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Martina Milotová, Jaroslav Hrouda.

Bod č. 12: Schválení podání žádosti o dotaci na dětské hřiště v Tlustovousech
Obec uvažuje o financování dětského hřiště v Tlustovousech z Nadace ČEZ oranžové hřiště. V červnu
2017 jsme žádali o 529.000 Kč, dotaci jsme neobdrželi. Vzhledem k velikosti obce budeme žádat o
nižší částku tj. 250.000 Kč.
Usnesení č. 182/5/2018 k bodu č. 12:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ oranžové hřiště ve výši 250.000 Kč
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Martina Milotová, Jaroslav Hrouda
Usnesení č. 183/5/2018 k bodu č. 12:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- v případě neobdržení dotace obec schvaluje nákup hracích prvků pro nejmenší děti ve výši
150.000 Kč
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Martina Milotová, Jaroslav Hrouda.
Paní Kučerová rozvinula diskusi o cílení hřiště „opět“ na nejmenší děti. Paní starostka vysvětluje, že
hřiště vzniká z iniciativy a za vydatné pomoci rodičů nejmenších dětí. Žádný rodič starších dětí
neprojevil sebemenší zájem jakkoliv s budováním hřiště pomoci. K diskusi o hřišti se připojily paní
Jenšovská a paní Svobodová.
Diskuse se přesunula přes téma fary na chodníky, dotace, umístění a zpochybnění nutnosti výstavby
nové hasičské zbrojnice, neexistence přípravy hasičské mládeže, čištění nádrže, údržby obecních
pozemků, termíny gratulací starším občanům ve spolupráci se SPOZ, vyčištění rybníka, kolaudaci fary.
Pan Kuneš srovnával finanční a jiné nároky, a naopak přínos pro obec v případě tří spolků – Čechie,
rybářského spolku a SDH. Paní Záhorová se dotazovala na parkovací dům a možné řešení v případě,
že by obec nedostala dotaci.
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Paní Jenšovská předala zastupitelstvu Petici pro vyslovení nedůvěry zastupitelům, jejímž iniciátorem
je pan Franc. Paní Jenšovská trvá na přečtení Petice a nereaguje na výzvy starostky, že se nepřihlásila
s tématem při schvalování programu, a pokračuje ve čtení. Petice je k nahlédnutí na OÚ, obsahuje
107 podpisů.
Starostka a zastupitelé několikrát v průběhu upozorňovali na diskusi probíhající mimo schválený
program (při schvalování programu se k tématům k diskusi nikdo nepřihlásil). Diskutující nereagovali
na opakované výzvy starostky na ukončení diskuse.

Bod č. 13: Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období
Podle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví počet členů
zastupitelstva obce zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev
v obcích. Podle stanoviska MV ČR teprve v případě, že zastupitelstvo obce danou povinnost nesplní,
volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva v končícím volebním období.
Usnesení č. 184/5/2018 k bodu č. 13:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje členů volených do zastupitelstva obce Tuklaty pro příští volební období: 9.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Martina Milotová, Jaroslav Hrouda.

Bod č. 14: Studie hasičské zbrojnice
Starostka předkládá studii hasičské zbrojnice k prostudování a k diskusi. Studie byla zpracována na
základě požadavku SDH Tuklaty jako podklad k podání žádosti o dotaci, která se podává do 30. 6.
2018. Je možné žádat příspěvek až do výše 50 % a v max. hodnotě 4,5 mil. Kč.
Usnesení č. 185/5/2018 k bodu č. 14:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje předloženou studii jako podklad pro žádost o dotaci.
Pro:
7 (zastupitelé Lukáš Koníček a Milan Černuška hlásí, že jsou ve střetu zájmů)
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Martina Milotová, Jaroslav Hrouda.

Bod č. 15: Schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice
Dle studie předložené v předcházejícím bodě jednání bude obec žádat o dotaci na Ministerstvo
vnitra, Generální ředitelství – Hasičský záchranný systém (MV-GŘ HZS) na výstavbu nových požárních
zbrojnic.
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Termín pro podání: do 30. 6. 2018. Nabízí se příspěvek až do výše 50 % a v max. hodnotě 4,5 mil. Kč.
Usnesení č. 186/5/2018 k bodu č. 15:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje podání žádosti o dotaci na MV-GŘ HZS prostřednictvím firmy Artendr za odměnu ve
výši 15.000 Kč bez DPH. Odměna v případě přiznání žádosti je 1,8 % z celkové přiznané
částky.
Pro:
7 (zastupitelé Lukáš Koníček a Milan Černuška hlásí, že jsou ve střetu zájmů)
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Martina Milotová, Jaroslav Hrouda.

Bod č. 16: Výběr studie parkoviště
Nejlépe ze tří vypracovaných studií požadavkům obce vyhovuje studie č. II (počet podlaží: 2, kapacita
parkovacích míst: 230).
Obec zajistí vypracování projektu na přístupovou komunikaci včetně kruhového objezdu, její realizaci
zajistí na základě veřejnoprávní smlouvy Správa a údržba silnic Středočeského kraje.
Usnesení č. 187/5/2018 k bodu č. 16:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje studii č. II a schvaluje přístupovou komunikací kruhový objezd.
- schvaluje vypracování projektové dokumentace na parkoviště firmou basepoint dle smlouvy.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Martina Milotová, Jaroslav Hrouda.

Bod č. 17: Schválení podání žádostí o dotace na výstavbu chodníků přes MAS Pošembeří a SFDI
Usnesení č. 188/5/2018 k bodu č. 17:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje podání žádosti o dotaci do IROP přes MAS Pošembeří.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Martina Milotová, Jaroslav Hrouda.
Usnesení č. 189/5/2018 k bodu č. 17:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje podání žádosti o dotaci do SFDI.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
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Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Martina Milotová, Jaroslav Hrouda.

Bod č. 18: Seznámení se Směrnicí č. 2/2018 o ochraně osobních údajů
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- bere na vědomí Směrnici č. 2/2018 o ochraně osobních údajů.

Bod č. 19: Schválení Výběrové řízení na komunikaci vedoucí k parkovacímu domu
Na základě jednání na Středočeském kraji je potřeba obcí zpracovat projekt na komunikaci, která
povede k parkovacímu domu. Na základě veřejnoprávní smlouvy (VPS) o úpravě komunikace, poté
bude uzavřena smlouva se Správou a údržbou silnic Středočeského kraje.
Usnesení č. 190/5/2018 k bodu č. 19:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje výběrové řízení na projekt komunikace vedoucí k parkovacímu domu.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Martina Milotová, Jaroslav Hrouda.

Bod č. 20: Schválení Rozpočtové opatření č. 2/2018
Usnesení č. 191/5/2018 k bodu č. 20:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 tak, jak bylo předloženo.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Martina Milotová, Jaroslav Hrouda

Bod č. 21: Příspěvky zastupitelů
Zast. Koníček informuje o zábavě, která se bude konat v termínu 23. 6. 2018 a žádá obec o možnost
čerpání částky z rozpočtu SDH na uhrazení poplatku za hudbu.
Paní Pacovská informuje o diskotéce v termínu 22. 6. 2018 na fotbalovém hřišti Čechie Tuklaty a 23.6.
2018 a pouťové zábavě 23. 6. 2018 tamtéž.
Paní Záhorová se znovu dotazuje na řešení chodníků, pokud by obec nedostala dotaci. Starostka
vysvětluje, jakým způsobem se bude o které dotace žádat a jaká je pravděpodobnost, že obec dotace
obdrží.
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Paní Kučerová se ptá na rekonstrukci ulice Spojovací. Starostka uvádí, že dotaci obec dostala, probíhá
výběrové řízení, a co nejdříve obec zamýšlí stavbu zahájit. Vše však závisí na firmách, které se do
výběrového řízení přihlásí.
Dále se paní Kučerová ptá na špatný stav silnice spojující hlavní komunikaci na Kolín s obcí. Starostka
vysvětluje, že již několikrát urgovala vlastníka komunikace s nutností provedení oprav a upozorňuje
na fakt, že v souvislosti s případnou výstavbou parkoviště by jistě došlo k opravám výše zmíněné
komunikace mnohem dříve.
Starostka ukončila zasedání obecního zastupitelstva ve 20:18 hod.

Seznam příloh:
1. Prezence
2. Zpráva starostky
3. Přehled usnesení

Zapsala: Ing. Martina Vodičková

Monika Petrisková v.r.
Starostka obce Tuklaty

Martina Milotová v.r.
ověřovatel zápisu

Vyvěšeno:

7. 6. 2018

Sejmuto:

23. 6. 2018

Michal Chroust v.r.
ověřovatel zápisu
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Zpráva starostky k 28. 5. 2018
Zpráva pro zastupitelstvo o implementaci GDPR
Společnost BDO na základě smlouvy s obcí provedla dne 21.3.2018 prostřednictvím Jana
Rožumberského audit splnění požadavků Nařízení GDPR (Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) na obecním úřadu,
ve škole a ve školce. Auditní zprávu v návrhu k našim připomínkám jsme obdrželi 4.5.2018. Naše
připomínky byly odeslány 14.5.2018. K dnešnímu dni jsme neobdrželi výslednou auditní zprávu.
K tomuto bodu je v uzavřené smlouvě sjednáno:
„Poradce je povinen dokončit analytickou část a zpracovat Zprávu nezávislého auditora o ověření
shody s požadavky Nařízení GDPR do 30.4.2018 a dokončit činnosti nezbytné pro implementaci
Nařízení GDPR u Klienta k termínu 25.5.2018. V případě prodlení Poradce se sjednává úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z ceny služby za každý den prodlení.“
K návrhu auditní byly přiloženy vzory dokumentů k využití. Obecní úřad k naplnění doporučení
auditní zprávy připravil celou řadu dokumentů, především Směrnici č. 2/2018 Ochrana
zpracovávaných osobních údajů a dat a pokyny pro práci s IT včetně příloh, kterými jsou zejména
vzory, které budou využity v praxi obecního úřadu, a rozdělení kompetencí mezi pracovníky obecního
úřadu pro přístup a zpracování osobních údajů. Směrnice včetně příloh je zveřejněna na web
stánkách Tuklat.
Směrnice vychází ze základního předpokladu, že se shromažďují a zpracovávají jen údaje, které je
obec povinna zpracovávat na základě zákonných zmocnění (evidence obyvatel, volební seznamy,
vybírání poplatků). Shromažďování, zpracování a využití osobních údajů nad zákonná zmocnění
vyžaduje souhlas subjektu údajů. Konkrétně se jedná o zasílání informativních SMS zpráv. Formulář
pro vyjádření souhlasu je dostupný na WEB stránkách obce (zasílání info SMS, e-mailů). Další
formulář je pro ostatní důvody poskytnutí osobních údajů (např. kontaktní údaje při různých
žádostech o stanoviska nebo vyjádření). Vedle toho jsou na WEB stránkách občané informováni v
obecné rovině o zpracovávaných údajích a kontaktu na Pověřence. Občané se mohou obracet na
pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich
osobních údajů a výkonem jejich práv podle Nařízení GDPR (§ 38/4). Pověřenec byl ustanoven
smlouvou s BDO ze dne 10.5.2018, konkrétně Ing. Petr Štětka.
Mezi organizační opatření k zabezpečení zpracovávaných osobních údajů patří též výslovný závazek
zaměstnanců a jiných osob, které se seznámí s osobními údaji, zachovávat mlčenlivost a chránit tyto
údaje před zneužitím. Zaměstnanci uzavírají speciální ujednání navazující na pracovní smlouvu. Pro
zastupitele a členy výborů je připraveno ujednání o mlčenlivosti, které mám zde k dispozici. Prosím o
jeho vyplnění a podepsání během tohoto zasedání. Předsedové výborů zajistí podepsání všemi členy
výborů – nezastupiteli, kteří doplní název výboru a škrtnou „zastupitel“. Zastupitelé škrtají „člen __
výboru“.
Povinnosti GDPR a doporučení auditora navenek, vůči občanům a zaměstnancům, jsou v tuto chvíli
splněny beze zbytku.
Obecní úřad bude pokračovat v přijímání organizačních opatření pro ochranu zpracovávaných
osobních údajů, tím že provede analýzu rizik a hrozeb a stanoví postupy k jejich minimalizaci.
Ohledně získávání souhlasů od občanů – vše probíhá hladce, bez problémů, k dnešnímu dni máme
více jak třetinu souhlasů.
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•
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Vodoprávní úřad vydal na žádost VODOSu k 1. 6. 2018 Opatření obecné povahy, kde dočasně
omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pouze pro osobní potřebu na dobu
od 1. 6. do 31. 8. 2018. Dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
pouze pro osobní potřebu na dobu od 1.6.2018 do 31.8.2018. Zároveň se zakazuje v těchto
obcích používat v uvedené době pitnou vodu z veřejného vodovodu na zálivku zeleně, napouštění
bazén, mytí aut, dopouštění vlastních zdrojů vody (studní) apod. Vodu z veřejného vodovodu je
možné používat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům.
Proběhla schůzka s pořizovatelem změny územního plánu. Začátkem července by mělo
proběhnout veřejné projednání.
26. 5. proběhla Noc kostelů.
Z podnětu hasičů a rybářů bylo pod záštitou obce bylo svoláno 1. zasedání spolků našich obcí na
17.6. 2018 na louce za OÚ. Na programu bude shrnutí práce spolků, jakou pomoc by spolky
uvítaly a diskuze. Předpokládá se účast za každý spolek 2-3 osoby.

PROJEKTY
Parkoviště
Bude vybrána nejvhodnější studie parkoviště. Probíhají schůzky s ROPIDEM, Středočeským krajem.
Fara
• Dnes bylo zažádáno o předčasné užívání stavby.
• Výběrové řízení na energetické úspory fary bylo zrušeno, nepřihlásil se žádný dodavatel.
Zjišťujeme důvody malého zájmu o zakázku a bude co nejdříve vypsáno nové VŘ. Bylo nám
doporučeno jednotlivé položky VŘ sloučit a čerpat dotaci jednorázově, ne po fázích v průběhu tří
let.
• Probíhá úprava 5 dveří.
Rekonstrukce Spojovací
22. 5. bylo vyhlášeno VŘ a otevírání obálek bude 4. 6. 2018.
Polní cesta ve Slezskách
Máme souhlas Policie ČR s umístěním jedné závory uprostřed polní cesty a v nejbližší době bude
závora instalována.
KOVÁRNA – pronájem - hostinec
4. 5. 2018 byla podepsána smlouva s vítězem VŘ.
V Tuklatech, 28. 5. 2018

Monika Petrisková v.r.
Starostka obce Tuklaty
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Obec Tuklaty
Zastupitelstvo obce
Souhrn usnesení z řádného jednání zastupitelstva obce,
které se konalo 28. 5. 2018 od 19:00 hod v klubovně SDH.

Usnesení č. 176/5/2018 k bodu č. 6 - Schválení účetní závěrky MŠ za rok 2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje účetní závěrku MŠ tak, jak byla předložena.
Usnesení č. 177/5/2018 k bodu č. 7 - Schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2017:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje účetní hospodářský výsledek MŠ ve výši 293.469,85 Kč tak, jak bylo předloženo:
rezervní fond 273.469,85 Kč a fond odměn 20.000 Kč.
Usnesení č. 178/5/2018 k bodu č. 8 - Schválení čerpání z rezervního fondu MŠ:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje čerpání z rezervního fondu MŠ na úhradu faktur za spotřebu elektrické energie.
Usnesení č. 179/5/2018 k bodu č. 9 - Schválení účetní závěrky ZŠ za rok 2017:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje účetní závěrku ZŠ tak, jak byla předložena.
Usnesení č. 180/5/2018 k bodu č. 10 - Schválení rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2017:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje hospodářský výsledek ZŠ ve výši 45.327,42 Kč
- schvaluje převedení celé částky do rezervního fondu.
Usnesení č. 181/5/2018 k bodu č. 11 - Odkup nemovitosti Novákových, nemovitosti parc. č. 36 se
stavbou č.p.24, k.ú. Tuklaty:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje odkup nemovitosti za cenu dle znaleckého posudku ve výši ideální poloviny celkem
1.242.000 Kč.
Usnesení č. 182/5/2018 k bodu č. 12 - Schválení podání žádosti o dotaci na dětské hřiště v
Tlustovousech:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ oranžové hřiště ve výši 250.000 Kč
Usnesení č. 183/5/2018 k bodu č. 12 - Schválení podání žádosti o dotaci na dětské hřiště v
Tlustovousech:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- v případě neobdržení dotace obec schvaluje nákup hracích prvků pro nejmenší děti ve výši
150.000 Kč
Usnesení č. 184/5/2018 k bodu č. 13 - Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební
období:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje členů volených do zastupitelstva obce Tuklaty pro příští volební období: 9.
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Usnesení č. 185/5/2018 k bodu č. 14 - Studie hasičské zbrojnice:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje předloženou studii jako podklad pro žádost o dotaci.
Usnesení č. 186/5/2018 k bodu č. 15 - Schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu hasičské
zbrojnice:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje podání žádosti o dotaci na MV-GŘ HZS prostřednictvím firmy Artendr za odměnu ve
výši 15.000 Kč bez DPH. Odměna v případě přiznání žádosti je 1,8 % z celkové přiznané
částky.
Usnesení č. 187/5/2018 k bodu č. 16 - Výběr studie parkoviště:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje studii č. II a schvaluje přístupovou komunikací kruhový objezd.
- schvaluje vypracování projektové dokumentace na parkoviště firmou basepoint dle smlouvy.
Usnesení č. 188/5/2018 k bodu č. 17 - Schválení podání žádostí o dotace na výstavbu chodníků přes
MAS Pošembeří a SFDI:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje podání žádosti o dotaci do IROP přes MAS Pošembeří
Usnesení č. 189/5/2018 k bodu č. 17 - Schválení podání žádostí o dotace na výstavbu chodníků přes
MAS Pošembeří a SFDI:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje podání žádosti o dotaci do SFDI
Usnesení č. 190/5/2018 k bodu č. 19 - Schválení Výběrové řízení na komunikaci vedoucí
k parkovacímu domu:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje výběrové řízení na projekt komunikace vedoucí k parkovacímu domu.
Usnesení č. 191/5/2018 k bodu č. 20 - Schválení Rozpočtové opatření č. 2/2018:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 tak, jak bylo předloženo.

Monika Petrisková v.r.
Starostka obce Tuklaty

Vyvěšeno: 7. 6. 2018
Sejmuto: 23. 6. 2018
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