OBEC TUKLATY
Na Valech 19 | 250 82 Tuklaty
IČO: 00235822
www.tuklaty.cz | info@tuklaty.cz

Zápis č.3/2019
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 18.02.2019 od 19:00 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
Omluven: Petr Jenšovský

Starostka Monika Petrisková zahájila zasedání zastupitelstva obce Tuklaty a Tlustovousy v 19:00 hod.,
přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 8 zastupitelů, zasedání bylo řádně svoláno a je usnášení
schopné.
Ze zasedání obecního zastupitelstva je pořizován zvukový záznam Ing. Jiřím Kalivodou. Je přílohou
zápisu a slouží pro pořízení zápisu.

Zápis pořizuje Monika Petrisková.

Starostka navrhla program s těmito body:
Program:
1. Prezence
2. Schválení programu
3. Pověření dvou členů UO k ověřování zápisu ze zasedání ZO
4. Žádost o dotaci 117d8210A MMR – Podpora obnovy místních komunikací
5. Žádost o dotaci 117d8219E MMR – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
6. Žádost o dotaci z Ministerstva kultury
7. Žádost o dotaci 117d8210C MMR – Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
8. Smlouva o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na Autobusové zastávky v obci Tuklaty
9. 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: Ověřování zápisu ze zasedání ZO
Ověřením zápisu je pověřen Ing. Michal Hrouda a Ing. Jiří Kalivoda

Bod č. 4: Žádost o dotaci 117d8210A MMR – Podpora obnovy místních komunikací
Usnesení č. 9 / 3 /2019 k bodu č. 4
Zastupitelstvo obce
- schvaluje podání žádosti o dotaci a realizaci projektu v rámci dotačního titulu117d8210A Podpora
obnovy místních komunikací z podprogramu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019
- schvaluje v případě získání dotace doplatek ve výši 30% skutečně vynaložených uznatelných nákladů
obce

Pro:

8 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

Bod č.5: Žádost o dotaci 117d8219E MMR – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
Usnesení č. 10 / 3 /2019 k bodu č. 5
Zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo místního rozvoje na realizaci akce: „Polyfunční
komunitní centrum v obci Tuklaty”.Konkrétně se jedná o podprogram: Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul - DT 117d8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
Pro:

8 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

Bod č.6 : Žádost o dotaci prostřednictvím prostřednictvím programu Ministerstva kultury Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2019
Usnesení č. 11 / 3 /2019 k bodu č. 6

Zastupitelstvo obce:
- schvaluje podání žádosti o dotaci prostřednictvím programu Ministerstva kultury Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2019
Předpokládané náklady na opravu 87 566,-, výše požadovaného příspěvku 78 809,-, výše vlastního
podílu 8757,-

Pro:
Proti:
Zdržel:

8
0
0

Bod č. 7 : Žádost o dotaci MMR 117d8210C Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
Usnesení č. 12 / 3 /2019 k bodu č. 7

-

-

-

schvaluje podání žádosti o dotaci a realizaci projektu v rámci dotačního titulu 117d8210C Podpora
obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury z podprogramu MMR Podpora obnovy a rozvoje
venkova 2019
schvaluje v případě získání dotace doplatek ve výši 30% skutečně vynaložených uznatelných nákladů
obce

Pro:
Proti:
Zdržel:

8
0
0

Bod č. 8 : Smlouva na zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Autobusové zastávky v obci
Tuklaty
Usnesení č. 13 / 3 /2019 k bodu č. 8
-

Schvaluje uzavření smlouvy s firmou SELLA Ústí n/L za Kč 16 000,- bez DPH a pověřuje starostku jejím
podpisem
Schvaluje 2% odměnu v případě přidělení dotace

-

Pro:
Proti:
Zdržel:

7
0
1

Bod č.9: Příspěvky zastupitelů - ŽÁDNÉ

Zastupitelstvo ukončeno v 19:24

Monika Petrisková v .r .
starostka obce Tuklaty

Seznam příloh:
1. Prezence
2. Přehled usnesení

Ing. Michal Hrouda

Ing. Jiří Kalivoda

ověřovatel zápisu

ověřovatel zápis

Vyvěšeno: 20.2.2019
Sejmuto: 8.3.2019

Obec Tuklaty
Zastupitelstvo obce
Souhrn usnesení z řádného jednání zastupitelstva obce, které se konalo 18.2.2019 od 19:00 hod v budově
OÚ, Na Valech 19, Tuklaty

Usnesení č. 9 / 3 /2019 k bodu č. 4
Zastupitelstvo obce
- schvaluje podání žádosti o dotaci a realizaci projektu v rámci dotačního titulu117d8210A Podpora
obnovy místních komunikací z podprogramu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019
- schvaluje v případě získání dotace doplatek ve výši 30% skutečně vynaložených uznatelných nákladů
obce

Usnesení č. 10 / 3 /2019 k bodu č. 5
Zastupitelstvo obce
- schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo místního rozvoje na realizaci akce: „Polyfunční
komunitní centrum v obci Tuklaty”.Konkrétně se jedná o podprogram: Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul - DT 117d8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

Usnesení č. 11 / 3 /2019 k bodu č. 6
Zastupitelstvo obce
- schvaluje podání žádosti o dotaci prostřednictvím programu Ministerstva kultury Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2019
Předpokládané náklady na opravu 87 566,-, výše požadovaného příspěvku 78 809,-, výše vlastního
podílu 8757,-

Usnesení č. 12 / 3 /2019 k bodu č. 7
Zastupitelstvo obce
- schvaluje podání žádosti o dotaci a realizaci projektu v rámci dotačního titulu 117d8210C Podpora
obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury z podprogramu MMR Podpora obnovy a rozvoje
venkova 2019
- schvaluje v případě získání dotace doplatek ve výši 30% skutečně vynaložených uznatelných nákladů
obce

Usnesení č. 13 / 3 /2019 k bodu č. 8
Zastupitelstvo obce
- Schvaluje uzavření smlouvy s firmou SELLA Ústí n/L za Kč 16 000,- bez DPH a pověřuje starostku jejím
podpisem
- Schvaluje 2% odměnu v případě přidělení dotace

Monika Petrisková v.r.
Starostka obce Tuklaty
Vyvěšeno: 20.2.2019
Sejmuto: 8.3.2019

