Zápis č. 12/2018
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 3.12.2018 od 18.00 hod v budově OÚ,
Na Valech 19, Tuklaty.
Přítomni: Monika Petrisková, Martina Milotová, Ing. Martina Pacovská, Ing. Jiří Kalivoda, Ing.
Michal Hrouda, Ivana Güntherová, Václav Zmrzlík, Lukáš Koníček
Omluveni: Petr Jenšovský
Starostka Monika Petrisková zahájila zasedání zastupitelstva obce Tuklaty a Tlustovousy v 18:00 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 Ing. Jiřím Kalivodou zvukový záznam. Je přílohou
zápisu a slouží pro pořízení zápisu.
Zápis pořizuje Martina Milotová.
Starostka navrhla program s těmito body:
1. Prezence
2. Schválení programu
3. Pověření dvou členů ZO k ověřování zápisu ze zasedání ZO
4. Vícepráce Spojovací
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, Ke Skalce – ČEZ Distribuce
6. Smlouva o zřízení věcného břemene, Na Rafandě 34, přeložka (ČEZ Distribuce)
7. Žádost o udělení nadačního příspěvku z hasičského fondu nadace Agrofert
8. Příspěvky zastupitelů

Bod č. 2: Schválení programu
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Pro:
8 (všichni přítomní)
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 zastupitelé Ing. Michal Hrouda a Ing. Jiří Kalivoda

Bod č. 4:
Vícepráce Spojovací
Pro provedení prací pro komunikaci bylo nutné provést přeložku CETIN v délce 128 m. Přeložka
proběhla nejjednodušším způsobem, kdy pomocí vyhrabané rýhy bylo možné stávající kabel
posunout, aniž by musel být vyměněn. Tímto nedošlo ani k odstávce, což by ani nebylo možné z
časových důvodů. Kabel je přesunutý v poloze mimo linii komunikace.
1

Přeložení stávajícího chodníku - stávající chodník od křižovatky s ulicí V Obůrkách byl proveden
nestandardně a byl propadlý, jak v ploše, tak obrubníky. Obrubníky neměly provedenou betonovou
opěru obruby. Pro správné provedení nivelety bylo nutné chodník opravit, aby v místě nevznikala
propadlina. Byly použity původní obrubníky i betonová dlažba.
Oboje vícepráce byly schváleny stavebním dozorem a Ing. Hanou Vavrikovou.
Kolaudace proběhne 08.01.2019

Usnesení č. 255/ 12 /2018 k bodu č.4:
Zastupitelstvo obce
-schvaluje přeložku CETIN v částce Kč 172.661,90 + DPH 36.258,99, celkem 208.921,00
-schvaluje přeložení chodníku v částce Kč 146.812,40 + DPH 30.830,60 celkem 177.643,00
Celkem za obě akce 386.564,00 CZK

Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 (všichni přítomní)
0
0

Bod č. 5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Je předložen návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby IV -12-6023204/1 Tlustovousy, Ke Skalce p. č. 13/2. Obec Tuklaty je vlastníkem pozemků
č. 275/3, 270/1, 516 k.ú. Tlustovousy.
Obci Tuklaty bude vyplacena jednorázová náhrada ve výši Kč 1.000,-Kč.

Usnesení č.256/12/2018 k bodu č.5:
Zastupitelstvo obce

-

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby IV -12-6023204/1 Tlustovousy, Ke Skalce p. č. 13/2 na základě smlouvy ze dne
12. 11. 2018 za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,-- a pověřuje starostku jejím
podpisem.

Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 (všichni přítomní)
0
0
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Bod č. 6: Smlouva o zřízení věcného břemene Tuklaty, Na Rafandě p. č. 34 – přeložka EP-12-600317
Na tuto přeložku byla s obcí Tuklaty již uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene č. EP-12-6003178/01. Na základě této smlouvy nám byla nyní zaslána Smlouva o
zřízení věcného břemene – služebnosti.
Usnesení č.257/12/2018 k bodu č.6
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti – č. EP-12-6003178/01
Tuklaty, Na Rafandě p. č. 34 – přeložka. Pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 (všichni přítomní)
0
0

Bod č. 7: Žádost o udělení nadačního příspěvku z hasičského fondu nadace Agrofert
Předkladatel: Michal Tuček:
Vzhledem ke zkušenostem v oblasti požárů, u kterých naše jednotka dobrovolných hasičů zasahovala,
byla do rozpočtu obce pro zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při zásahu přidána částka na dýchací
přístroje. Zkušenosti, konzultace s ostatními hasiči a nasazování našich kluků-hasičů na hašení požárů
mě přesvědčila o nutnosti být dýchacím přístrojem vybaven.
Protože rozpočet, který jsme předložili není úplně zanedbatelný, rozhodli jsme se oslovit nadaci
AGROFERT, která hasičům přispívá na jejich vybavení. Může se žádat opakovaně vždy jednou ročně.
Objednávka:
2 x dýchací přístroj, jeden je v hodnotě 32.005,-- bez DPH
2 x komplet zásahový oblek, jeden je v hodnotě 12.990 bez DPH
Celková hodnota: 108.888,--CZK

Usnesení č.258/12/2018 k bodu č. 7
Zastupitelstvo obce Tuklaty

-

schvaluje podání Žádosti o udělení nadačního příspěvku z hasičského fondu nadace Agrofert
ve výši 108 888,- a schvaluje spoluúčast obce, v případě neudělení celkové částky

Lukáš Koníček nahlašuje, že je ve střetu zájmu.

Pro:
Proti:
Zdržel:

8 (všichni přitomní)
0
0
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Bod č. 8: Příspěvky zastupitelů
Starostka ukončila zasedání obecního zastupitelstva v 18:23

Seznam příloh:
1. Prezence
2. Přehled usnesení

Zapsala: Martina Milotová

Monika Petrisková v.r.
starostka obce Tuklaty

Ing. Michal Hrouda v.r.

Ing. Jiří Kalivoda v.r.

ověřovatel zápisu

ověřovatel zápisu

Vyvěšeno: 2.1.2019
Sejmuto:

4

Obec Tuklaty
Zastupitelstvo obce
Souhrn usnesení z řádného jednání zastupitelstva obce, které se konalo 03.12.2018 od 18:00 hod v
budově OÚ, Na Valech 19, Tuklaty
Usnesení č. 255/12/2018 k bodu č.4
Zastupitelstvo obce:
schvaluje přeložku CETIN v částce Kč 172.661,90+DPH 36.258,99, celkem 208.921,00 Kč
schvaluje přeložení chodníku v částce Kč 146.812,4 + DPH 30.830,60 celkem 177.643,00 Kč, celkem za
obě akce 386.564,00 Kč

Usnesení č.256/12/2018 k bodu č.5
Zastupitelstvo obce:
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby IV -12-6023204/1 Tlustovousy, Ke Skalce p. č. 13/2 na základě smlouvy ze dne 12. 11. 2018 za
jednorázovou náhradu ve výši Kč 1000,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.

Usnesení č.257/12/2018 k bodu č.6
Zastupitelstvo obce Tuklaty
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti – č. EP-12-6003178/01 Tuklaty,
Na Rafandě p. č. 34 – přeložka, pověřuje starostku jejím podpisem.

Usnesení č.258/12/2018 k bodu č. 7
Zastupitelstvo obce Tuklaty
schvaluje podání Žádosti o udělení nadačního příspěvku z hasičského fondu nadace Agrofert ve výši
108 888,-Kč a schvaluje spoluúčast obce, v případě neudělení celkové částky.

Monika Petrisková v.r.
Starostka obce Tuklaty

Vyvěšeno: 2.1.2019
Sejmuto:

5

