Zápis č.6/2019
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 15.04.2019 od 18:30 v budově OÚ, Na Valech 19,
Tuklaty.
Přítomni: Monika Petrisková, Martina Milotová, Ing. Jiří Kalivoda, Ing. Michal Hrouda, Ivana Güntherová,
Václav Zmrzlík, Lukáš Koníček,
Omluven: Ing.Pacovská Martina, Jenšovský Petr
Starostka Monika Petrisková zahájila zasedání zastupitelstva obce Tuklaty v 18:33 hod., přivítala přítomné a
konstatovala, že je přítomno 7 zastupitelů, zasedání bylo řádně svoláno a je usnášení schopné.
Ze zasedání obecního zastupitelstva je pořizován zvukový záznam Ing. Michalem Hroudou, 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. Smlouva společnosti Grantech s.r.o. na závěrečné vyhodnocení dotace z programu Středočeského
kraje na obnovu památek – energetické úspory + oprava jižní stěny
5. Příspěvek na platy kuchařek ve školní jídelně – výdejně ZŠ Tuklaty
6. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele na opravu povrchu 2 komunikací
7. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce domu Ke Skalce 29, Tlustovousy
8. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele výstavby a rekonstrukce chodníků v Tuklatech a
Tlustovousech
9. Vyhlášení zadávacích řízení na instalatérské, elektroinstalační a zednické práce v objektu kovárny Na
Valech 19, Tuklaty
10. Nákup výkonného čerpadla pro SDH
11. Žádost o poskytnutí dotace pro Čechii Tuklaty
12. Rozpočtové opatření č. 1/2019
13. Faktura Čechie na obnovu vnitřních dveří
14. Příspěvky zastupitelů

Bod č. 2: Schválení programu:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
-

schvaluje program zasedání zastupitelstva tak jak bylo navrženo

Pro:

7 (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: Smlouva společnosti Grantech s.r.o. na závěrečné vyhodnocení dotace z programu
Středočeského kraje na obnovu památek – energetické úspory + oprava jižní stěny
Společnost Grantech pro nás zpracovávala žádost o dotaci na Středočeský kraj. Nabízí zpracování
dokumentace na závěrečné vyhodnocení akce podle podmínek Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
podle Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených
ke společenskému využití, ev. číslo smlouvy S-7946/KUL/2018 uzavřené objednatelem na zajištění realizace
Akce obnovy „Tuklaty, fara – Energetické úspory objektu č.p. 19, stavební úpravy jižní fasády“, evidenční číslo
Akce obnovy 103029/2018/KUSK . Cena je 25 000,- + DPH v souladu se zákonem

Usnesení č.26/6/2019 k bodu č. 4
Zastupitelstvo obce
-

-schvaluje smlouvu o dílo se společností Grantech na závěrečné vyhodnocení akce poskytnutí
dotace podle Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu
památek určených ke společenskému využití - za částku25000 + 21 % DPH a pověřuje starostku
podpisem smlouvy

Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Bod č. 5: Příspěvek na platy kuchařek ve školní jídelně – výdejně ZŠ Tuklaty
Žádost podává ředitelka ZŠ Tuklaty Mgr. Ludmila Plesná. Krajský úřad snížil dotace na platy kuchařek.
Kuchařky mají v náplni práce přijímat jídlo od dodavatele, vydávají jídlo, dále uklízí prostory jídelny.
Kuchařky jsou dotovány pouze na úvazek 0,5. Paní Mgr. Plesná žádá o doplacení do vyššího úvazku.

Usnesení č.27/6 /2019 k bodu č. 5

Zastupitelstvo obce
-

schvaluje částku 122 903 Kč na doplatek mezd kuchařek ve školní jídelně – výdejně ZŠ Tuklaty na rok
2019, částka bude převedena do 14 dní po schválení.

Pro

7 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0

Bod č. 6: Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele na opravu povrchu 2 komunikací
Je podaná žádost o dotaci o opravu povrchů dvou komunikací. Jedná se o Tlustovousy – ulice Na Kopečku,
Tuklaty – ulice k Bytovkám. Výsledek dotace ještě není znám. Je potřeba vyhlásit výběrové řízení na
zhotovitele.

Usnesení č.28 /6/2019 k bodu č. 6
Zastupitelstvo obce
-

schvaluje vyhlášení výběrového řízení na opravu 2.komunikací a pověřuje starostku k podpisu s
vítězným uchazečem.

Pro

7 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0

Bod č.7: Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce domu Ke Skalce 29, Tlustovousy
Čekáme na zahájení stavebního řízení. Dům se bude rekonstruovat jen v případě, že obdržíme dotaci z
Ministerstva financí Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury.

Usnesení č. 29 /6 /2019 k bodu č. 7
Zastupitelstvo obce
-

schvaluje vyhlášení VŘ na rekonstrukci domu Ke Skalce 29, v Tlustovousech a pověřuje starostku
podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem

Pro

7 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0

Bod č.8: Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele výstavby a rekonstrukce chodníků v Tuklatech a
Tlustovousech.
Do MAS Pošembeří jsme předali veškeré podklady. Doplňuje požadavky IROP na další informace.
Je potřeba vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele.

Usnesení č.29 /6/2019 k bodu č. 8
Zastupitelstvo obce
-

schvaluje vyhlášení VŘ na dodavatele výstavby a rekonstrukce chodníků v Tuklatech a Tlustovousech
dle projektu paní Kubínové.

Pro

7 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0

Bod č. 9 : Vyhlášení zadávacích řízení na instalatérské, elektroinstalační a zednické práce v objektu
kovárny Na Valech 19, Tuklaty
Pobíhají úpravy ve studii na rekonstrukci hospody, obdrželi jsme souhlasné stanovisko hasičů a památkářů.
Památkáři mají podmínku – výměna jednoho okna za 2 malá v budoucím WC, památkáři požadují dřevěná.
Proběhla předběžná jednání s instalatéry, zedníky a elektrikáři. Čekáme na zahájení stavebního řízení.

Usnesení č.30 /6/2019 k bodu č. 9
Zastupitelstvo obce
-

schvaluje s vyhlášením zadávací řízení dodavatelé na instalatérské, elektroinstalační a zednické
práce na objektu kovárny, Na Valech 19

Pro

7 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0

Bod č. 10: Nákup výkonného čerpadla
JSDH potřebuje pro svou činnosti v případě záplav nebo povodní zakoupit výkonnější plovoucí čerpadlo na
plnění cisteren a odčerpávání vody dle přiložené nabídky PROBO-NB s.r.o.
Usnesení č.31 /6/2019 k bodu č. 10
Zastupitelstvo obce
-

schvaluje nákup plovoucího čerpadla POSEIDON 2 Brigss Stratton, vv 441 za celkovou částku Kč
37 014,-

Pro

6

Proti

0

Zdržel se

1 Koníček Lukáš

Bod č.11: Žádost o poskytnutí dotace pro Čechii Tuklaty
Čechie Tuklaty podala žádost o dotaci ve výši 435 000,-Proběhla diskuse a tento bod byl odložen na další zastupitelstvo.

Bod č.12: Rozpočtové opatření č. 1/2019
viz příloha. Předložené RO č. 1/2019 bylo upraveno o navýšení platu kuchařek v ZŠ o Kč 122 903,-

Usnesení č.32 /6/2019 k bodu č. 12
Zastupitelstvo obce
-

schvaluje rozpočtové opatření č.1/2019 tak jak bylo předloženo a upraveno

Pro

7 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0

Bod č.13: Čechie Tuklaty – faktura za obnovu 11 ks interiérových dveří včetně kování
Dodala fakturu na výměnu 11 dveří v kabinách v celkové částce 32.120,- Kč

Usnesení č.33 /6/2019 k bodu č. 13
Zastupitelstvo obce
-

schvaluje proplacení faktury v celkové částce 32.120,-CZK

Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Zastupitelstvo ukončeno v 20:25

Monika Petrisková
starostka obce Tuklaty

Seznam příloh:
1. Prezence
2. Přehled usnesení
3. Rozpočtové opatření č. 1/2019

Ing. Michal Hrouda

Ing. Jiří Kalivoda

ověřovatel zápisu

ověřovatel zápisu

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Obec Tuklaty

Zastupitelstvo obce
Souhrn usnesení z řádného jednání zastupitelstva obce, které se konalo 15.04.2019 od 18:30 hod v budově
OÚ, Na Valech 19, Tuklaty
Usnesení č.26/6/2019 k bodu č. 4
Zastupitelstvo obce
-schvaluje smlouvu o dílo se společností Grantech na závěrečné vyhodnocení akce poskytnutí dotace podle
Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených ke
společenskému využití za částku25000 + 21 % DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Usnesení č.27/6 /2019 k bodu č. 5
Zastupitelstvo obce
-schvaluje částku 122 903 Kč na doplatek mezd kuchařek ve školní jídelně – výdejně ZŠ Tuklaty na rok 2019,
částka bude převedena do 14 dní po schválení
Usnesení č.28 /6/2019 k bodu č. 6
Zastupitelstvo obce
-schvaluje vyhlášení výběrového řízení na opravu 2.komunikací a pověřuje starostku k podpisu s vítězným
uchazečem.
Usnesení č. 29 /6 /2019 k bodu č. 7
Zastupitelstvo obce
-schváluje vyhlášení VŘ na rekonstrukci domu Ke Skalce 29, v Tlustovousech a pověřuje starostku podpisem
smlouvy s vítězným dodavatelem
Usnesení č.30 /6/2019 k bodu č. 9
Zastupitelstvo obce
-souhlasí s vyhlášení zadávací řízení dodavatelé na instalatérské, elektroinstalační a zednické práce na
objektu kovárny, Na valech 19,
Usnesení č.31 /6/2019 k bodu č. 10
Zastupitelstvo obce
schvaluje nákup plovoucího čerpadla POSEIDON 2 Brigss Stratton , vv 441 za celkovou částku Kč 37 014 Kč
Usnesení č.32 /6/2019 k bodu č. 12
Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtové opatření č.1/2019 tak jak bylo předloženo a upraveno
Usnesení č.33 /6/2019 k bodu č. 13
Zastupitelstvo obce
-schvaluje proplacení faktury v celkové částce 32120,-CZK

Monika Petrisková v.r.
Starostka obce Tuklaty

Vyvěšeno:

Sejmuto:

