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Zápis č.2/2019
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 28.01.2019 od 18:30 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, Jenšovský Petr

Starostka Monika Petrisková zahájila zasedání zastupitelstva obce Tuklaty a Tlustovousy v 18:33 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 Ing. Michalem Hroudou. Je přílohou
zápisu a slouží pro pořízení zápisu.

Zápis pořizuje Martina Milotová.

Starostka navrhla program s těmito body:
Program:
1. Prezence
2. Schválení programu
3. Pověření dvou členů ZO k ověřování zápisu ze zasedání ZO
4. Slib zastupitele
5. Zpráva starostky
6. Žádost o dotaci na herní prvky na dětské hřiště v Tlustovousech
7. Obecně závazná vyhláška obce Tuklaty č. 1/2019 o nočním klidu
8. Návrh opatření na zadržení vody v krajině na území obcí Tuklaty a Tlustovousy
9. Smlouva na administraci dotačního projektu „Rekonstrukce místní komunikace
10. Změna zákona o odměňování zastupitelů
11. Žádost o dotaci z Nadace ČEZ stromy
12. Vizualizace systému měření a regulace na objektech mateřské a základní školy
13. Schválení Rozvahy, Výsledovky a Přílohy obce Tuklaty za rok 2017
14. Příspěvky zastupitelů

Bod č. 2: Schválení programu:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje program zasedání zastupitelstva:
Pro:

9 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

Bod č. 3: Ověřování zápisu ze zasedání ZO
Ověřením zápisu je pověřen Ing. Michal Hrouda a Ing. Jiří Kalivoda

Bod č. 4: Složení slibu člena zastupitelstva
Pan Petr Jenšovský ze zdravotních důvodů nestihl složit slib s ostatními zastupiteli. Nyní
se dostavil na jednání ZO a k dodatečnému složení slibu byl vyzván.
Pan Jenšovský přečetl text slibu zastupitele, pronesl slovo „slibuji“ a podpisem stvrdil svůj slib na připraveném
archu. Tím to byl slib složen.

Bod č.5: Zpráva starostky
viz. příloha

Bod č. 6: Schválení žádosti o dotaci a realizace projektu dětské hřiště Tlustovousy
Tato žádost o dotaci se schvalovala již v roce 2018, byl ale změněn název dotačního titulu, který byl uveden v
usnesení. Do žádosti byl ještě dodatečně navržen odpadkový koš, držák na provozní řád, stojan na kola.
Celková výše žádosti je 507 837 Kč, dotace je 70 %, (tj. náklady obce 152 351,10 kč).
Usnesení č. 1 / 2 /2019 k bodu č. 6
Zastupitelstvo obce
-

schvaluje podání žádosti o dotaci a realizaci projektu v rámci dotačního titulu 117d8210H Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku v podprogramu MMR Podpora obnovy a
rozvoje venkova 2019

Pro:

9 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

-

schvaluje v případě získání dotace doplatek ve výši Kč 152. 351,10

Pro:

9 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

Bod č. 7: Obecně závazná vyhláška o nočním klidu č. 1/2019:
Jedná se o doplnění vyhlášky přidáním 2 nových dnů, kdy se konají již pravidelné letní koncerty na farské
zahradě- červen, srpen.

Usnesení č. 2 / 2 /2019 k bodu č. 7
Zastupitelstvo obce
-

schvaluje vyhlášku o nočním klidu č. 1/2019, tak jak byla předložena.

Pro:

9 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

Bod č. 8: Návrh opatření na zadržení vody v krajině na území obcí Tuklaty a Tlustovousy
předkladatel: Myslivecký spolek Tuklat
Zastupitelstvo obce bere na vědomí záměr předložený Mysliveckým spolkem Tuklaty na vybudování
malých vodních nádrží dvěma způsoby:
1. Realizace vlastními silami členů Mysliveckého spolku se zapůjčením potřebné techniky (bagr apod.),
předpoklad pokrytí nezbytných nákladů v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2019, v paragrafu Péče o
vzhled a zeleň v obci 100 000 Kč.
Jedná se o lokality 1 až 3, kde je předpoklad vybudování malých vodních ploch o rozloze 200 až 300 m2,
hloubka do 1 m. Umístění vytěžené zeminy na stejném pozemku.
Termín realizace se odvíjí od možnosti přístupu do dané lokality odvislé na počasí (sucho, umrzlo) a
zemědělských plodinách na přilehlých pozemcích, předpoklad v roce 2019–2020.
2. Pro lokalitu č. 4 připravit projektový záměr pro získání dotace a realizaci projektu většího rozsahu. Zajistí
Myslivecký spolek, všechny potřebné kroky budou průběžně konzultovány s obcí a materiály budou
předloženy pro odsouhlasení zastupitelstva. Předpoklad přípravy výchozí dokumentace v roce 2019 a
realizace 2020–21.

Usnesení č. 3 / 2 /2019 k bodu č. 8
Zastupitelstvo obce
-

souhlasí s navrženými kroky Mysliveckého spolku Tuklaty, faktury za zapůjčení potřebné techniky a
ostatních nezbytných nákladů bude proplácet obec Tuklaty. V rozpočtu na rok 2019 jsou na tyto
práce vyčleněny finanční. prostředky ve výši 100 000 Kč.

Pro:

9 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

Bod č. 9: Smlouva na administraci dotačního projektu Rekonstrukce místní komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotační příležitost na obnovy místních komunikací. Oproti
minulému roku je dotace 70 %, 30 % doplatek obce a není podmíněna jako minulý rok max. 1 000 000 a do
max.50% částky za opravu. Žádosti se podávají do 20. února. Vzhledem k blížícímu termínu je potřeba udělat
projektovou dokumentaci. Jako vhodné pro opravu byly vybrány komunikace K Bytovkám (Tuklaty) a Na
Kopečku (Tlustovousy).
Schválení žádosti o dotaci by proběhlo v nejbližším možném termínu/mimořádné zastupitelstvo/nebo
nejpozději dodatečným schválením na příštím ZO 25. 2. 2019, výše žádosti bude projednána dle
předložených projektů na obě komunikace.

Usnesení č. 4 / 2 /2019 k bodu č. 9
-

ZO schvaluje smlouvu společnosti Artendr s.r.o. Kolín tak, jak byla předložena a pověřuje starostku
jejím podpisem, jedná se podání 1 žádosti na 2místní komunikace.

Pro:

9 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

Bod č. 10: Změna zákona o odměňování zastupitelů
Od 1. 1. 2019 byla navýšena přílohou nařízení vlády č. 318/2017 Sb. odměna uvolněným i neuvolněným
zastupitelům. Odměna je uvolněným členům zastupitelstva obce poskytována ze zákona.
Neuvolněným zastupitelům navrhuje a schvaluje odměnu do zákonné výše zastupitelstvo obce.
Navrhuji neuvolněné místostarostce a zastupitelům odměny ve stejné výši, které byly schváleny na
ustavujícím zastupitelstvu dne 31. 10. 2018.
/neuvolněným členům zastupitelstva poskytována odměna ve výši 700Kč, výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva ve výši 1.600Kč, výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce a to ve
výši 0,6 násobku (24.814Kč)./
Usnesení č. 5 / 2 /2019 k bodu č. 10
Zastupitelstvo obce
-

Bere na vědomí zvýšení odměn v odměňování zastupitelů
Schvaluje výši odměn ve stejné výši, které byly schváleny na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce
dne 31. 10. 2018.

Bod č. 11: Žádost o dotaci z nadace z ČEZ stromy
Z nadace ČEZ Stromy by obec chtěla financovat obnovu topolové aleje. Dle návrhu Koncepce veřejné
zeleně v obci vypracované Ing. Burešovou jsou navrženy jako nejvhodnější do Topolové ulice na místo
vykácených topolů alej okrasných hrušní.
Jedná se o výsadbu 14ks stromů.
Maximální výše dotace je 150 000 Kč.
Vyhovuje jedna nabídka za Kč 152.000 Kč, která splňuje cenami rostlinného materiálu a vedlejších nákladů
požadavky dotace. Aktualizovaná nabídka byla nejlevnější z původních tří nabídek, které jsem obdržela v roce
2018.
Vzhledem k úspěšnosti dotace navrhuji příspěvek obce ve výši 20 %.
Nabídka 19NA01 nevyhovuje dotačním podmínkám z důvodu malého obvodu kmene stromu v poměru s
cenou.
Zastupitel Jenšovský upozorňuje, že uvedená lokalita je připravená k výstavbě domů. Starostka
vysvětluje, že se s tím počítá, proto se počítá s méně kusy stromů, než bylo topolů.
Dále navrhuje, že by bylo lepší udělat žádost až na podzim, vzhledem k tomu, že ještě nejsou vyfrézované
pařezy po topolech.
Zastupitelé se dohodli, že nyní se žádat o dotaci nebude. Nová
žádost bude tedy podána na podzim 2019

Usnesení č. 6 / 2 /2019 k bodu č. 11
Zastupitelstvo obce Tuklaty
-

odkládá podání žádosti o příspěvek z nadace ČEZ Stromy na alej v Topolové na podzimní výsadbu.

Pro:

9 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

Bod č. 12: Vizualizace systému měření a regulace na objektech mateřské a základní školy
Předkladatel: Ing. Michal Hrouda
Představení projektu pro MaR, který umožní vizualizovat aktuální provozní stavy a archivaci měřených hodnot.
Toto bude sloužit jako podklad pro vyhodnocení energetické náročnosti a efektivity vytápění ve sledovaných
objektech. Na základě tohoto bude možné doporučit optimální provozní podmínky jak z ekonomického, tak z
provozního hlediska.
Součástí jsou následující přílohy:
- cenová nabídka na rozšíření systému MaR na ZŠ o vzdálený dohled
- cenová nabídka na provozování systému pro monitoring a archivaci hodnot
- cenová nabídka na instalaci monitorovacího systému na MŠ
Ing. Hrouda vysvětluje, co vše je schopen systém vyhodnocovat a na jeho základě pak upravit naprogramování

celého systému na úsporný režim.
Doporučení Ing. Hroudy je zapojit se do měření co nejdříve, aby se ještě využila letošní topná sezona. Celým
smyslem je zefektivnění vytápění ZŠ a MŠ.
Ing. Hrouda informuje, že je ve střetu zájmu.

Usnesení č. 7 / 2 /2019 k bodu č. 12
Zastupitelstvo obce
- schvaluje realizaci vizualizace systému měření a regulace dle předložených cenových nabídek p. Černého v
ceně 2.747,40 Kč s DPH
- Firmy Energocentrum Plus s.r.o. v ceně 15.541,24 Kč s DPH pro MŠ Tuklaty smlouvy na poskytování služby
Mervis SCADA
Pro:

9 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

Zastupitel Jenšovský se omluvil a odchází ze ZO 19:35 hod.

Bod č. 13: Schválení Rozvahy, Výsledovky a Přílohy obce Tuklaty za rok 2017

Dodatečné schválení řádné účetní závěrky obce za rok 2017
Dne 25. 6. 2018 jsme schválili usnesením č. 195/6/2018 jen Závěrečný účet obce Tuklaty, který je podkladem
pro sestavení Rozvahy, Výkazu zisku a ztrát a Přílohy obce Tuklaty.
Výsledek byl přeúčtován.

Usnesení č. 8 / 2 /2019 k bodu č. 13

Zastupitelstvo obce
- schvaluje v souladu s vyhláškou č.220/2013 Sb., řádnou účetní závěrku obce Tuklaty, sestavenou k 31. 12.
2017, na základě těchto předložených dokumentů:
- Rozvaha obce Tuklaty, Výkaz zisku a ztrát obce Tuklaty, Příloha obce Tuklaty a Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2017.
- Zastupitelstvo rozhodlo o převodu hospodářského výsledku za rok 2017 na účet 432 - Výsledek
hospodaření předcházejících účetních období Kč 701 486,57.
V dalším roce se toto nebude již opakovat, vše bude schváleno najednou do června 2019.

Pro:

8 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

Bod č.14: Příspěvky zastupitelů
Starostka se chce poradit se zastupiteli o úpravě 3 místností ve spodní části fary, kde byl původně byt
pana Gondeka – původně zamýšleno na komunitní centrum. Dále by přibyly k úpravě i venkovní prostory,
podlaha v prvním patře, kde by byla dána nová krytina podlahy. Architekt tedy přepracuje projekt a přidá tam
uvedené prostory.
Dále bude vypsaná dotace z ORP, kde by se zažádalo o peníze na opravu hlavní brány. K doplatku dotace
by byla použila i částka, která byla vybrána v rámci Podlipanských slavností, kde se vybralo 35.000,--Kč. Na
opravu fasády je zažádáno na Ministerstvu kultury, na záchranu architektonického dědictví.
Zde čekáme již 3 rok, neustále se podává žádost a čeká se, až na nás přijde řada. V
současné době se dodělává topení na faře.

Zastupitelé řeší i dotaci na osvětlení obce.

Zastupitelstvo ukončeno v 19:54

Monika Petrisková v. r .
starostka obce Tuklaty

Seznam příloh:
1. Prezence
2. Přehled usnesení

Ing. Michal Hrouda v.r.

Ing. Jiří Kalivoda v.r.

ověřovatel zápisu

ověřovatel zápisu

Vyvěšeno: 11.2.2019
Sejmuto: 27.2.2019

Obec Tuklaty
Zastupitelstvo obce
Souhrn usnesení z řádného jednání zastupitelstva obce, které se konalo 28.01.2019 od 18:30 hod v budově
OÚ, Na Valech 19, Tuklaty

Usnesení č. 1 / 2 /2019 k bodu č. 6
Zastupitelstvo obce
- schvaluje podání žádosti o dotaci a realizaci projektu v rámci dotačního titulu 117d8210H Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku v podprogramu MMR Podpora obnovy a rozvoje
venkova 2019
-schvaluje v případě získání dotace doplatek ve výši Kč 152. 351,10

Usnesení č. 2 / 2 /2019 k bodu č. 7
Zastupitelstvo obce
- zastupitelstvo schvaluje vyhlášku o nočním klidu č. 1/2019, tak jak byla předložena.

Usnesení č. 3 / 2 /2019 k bodu č. 8
Zastupitelstvo obce
-souhlasí s navrženými kroky Mysliveckého spolku Tuklaty, faktury za zapůjčení potřebné techniky a ostatních
nezbytných nákladů bude proplácet obec Tuklaty. V rozpočtu na rok 2019 jsou na tyto práce vyčleněny fin.
Prostředky v výši 100 000 Kč.

Usnesení č. 4 / 2 /2019 k bodu č. 9
Zastupitelstvo obce
–
ZO schvaluje smlouvu společnosti Artendr s.r.o. Kolín tak, jak byla předložena a pověřuje starostku
jejím podpisem, jedná se podání 1 žádosti na 2 místní komunikace.

Usnesení č. 5 / 2 /2019 k bodu č. 10
Zastupitelstvo obce
- bere na vědomí zvýšení odměn v odměňování zastupitelů
–
schvaluje výši odměn ve stejné výši, které byly schváleny na ustavujícím zasedání zastupitelstva
obce dne 31. 10. 2018.

Usnesení č. 6 / 2 /2019 k bodu č. 11
Zastupitelstvo obce
-odkládá podání žádosti o příspěvek z nadace ČEZ Stromy na alej v Topolové na podzimní výsadbu.

Usnesení č. 7 / 2 /2019 k bodu č. 12
- Zastupitelstvo obce
- schvaluje realizaci vizualizace systému měření a regulace dle předložených cenových nabídek
- p. Černého v ceně 2.747,40 Kč s DPH
- Firmy Energocentrum Plus s.r.o. v ceně 15.541,24 Kč s DPH pro MŠ Tuklaty
smlouvy na poskytování služby Mervis SCADA

Usnesení č. 8 / 2 /2019 k bodu č. 13
Zastupitelstvo obce
-schvaluje v souladu s vyhláškou č.220/2013 Sb., řádnou účetní závěrku obce Tuklaty, sestavenou k 31. 12.
2017, na základě těchto předložených dokumentů:
Rozvaha obce Tuklaty, Výkaz zisku a ztrát obce Tuklaty, Příloha obce Tuklaty a Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2017.
-Zastupitelstvo rozhodlo o převodu hospodářského výsledku za rok 2017 na účet 432 - Výsledek hospodaření
předcházejících účetních období Kč 701 486,57.
V dalším roce se toto nebude již opakovat, vše bude schváleno najednou do června 2019.

Monika Petrisková v.r.
Starostka obce Tuklaty

Vyvěšeno: 11.2.2019
Sejmuto: 27.2.2019

