Zápis č.7/2019

ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 4.2019 od 18:30 v budově OÚ, Na Valech 19, Tuklaty.
Přítomni: Monika Petrisková , Ing. Jiří Kalivoda, Ing. Michal Hrouda, Václav Zmrzlík, Lukáš Koníček, Petr Jenšovský,
Ivana Güntherová
Omluveni: Martina Milotová, Ing. Martina Pacovská
Starostka Monika Petrisková zahájila zasedání zastupitelstva obce Tuklaty v 18:30 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.
Je přílohou zápisu a slouží pro pořízení zápisu.
Zápis pořizuje Ivana Güntherová

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. Zřízení sociálního fondu obce Tuklaty
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístnění stavby IV-12-6024174/VB002
8. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Čechii Tuklaty z.s.
9. 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: Zpráva starostky

Viz. příloha

Bod č. 5: Pojistná smlouvy pro členy JSDH Tuklaty
Pro případ možného úrazu při výkonu funkce člena jednotky sboru dobrovolných hasičů je vhodné uzavřít pojistnou
smlouvu. Velitel p. Michal Tuček si podmínky smlouvy prostudoval a souhlasí s navrženými podmínkami.
Usnesení č.34/7/2019 k bodu č. 5
Zastupitelstvo obce
• odkládá bod č. 5 na příští zasedání, požaduje prověření možnosti vhodnějšího pojištění a předložení dalších
nabídek.

Bod č. 6: Zřízení sociálního fondu obce Tuklaty
Obecní úřad se trvale potýká s nedostatkem a častým střídáním zaměstnanců zejména na pozicích správy a údržby
obce. Zároveň zaměstnanci pracující v budově fary dlouhodobě pracují ve ztížených podmínkách při rekonstrukci
budovy fary. Pracovní trh je nasycený a firmy získávají a stabilizují své pracovníky nabídkou nejrůznějších benefitů.
Navrhuji vytvořit sociální fond jako významný prvek stabilizace stávajících zaměstnanců a benefit pro získání a
stabilizaci nových zaměstnanců, prvek péče o zaměstnance a uvolněné zastupitele. Návrh směrnice je přiložen.
Pro vytvoření fondu je možno použít prostředky z minulých let. Přesun prostředků do sociálního fondu bude
vyžadovat rozpočtové opatření.
Usnesení č. 35/7/2019 k bodu č. 6
Zastupitelstvo obce
• odkládá bod č. 6 na příští zasedání. Starostka prověří další možnosti sociálního fondu.

Bod č. 7: smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-126024174/VB002
Jedná se o připojení kabelového vedení NN ke dvěma novým parcelám p.č. 1247/2,3 na pozemcích parc.č. 890/3
(ost. plocha, silnice), 501 (ostatní plocha) v k. ú. obce Tuklaty.
Usnesení č. 36/7/2019 k bodu č. 7:
Zastupitelstvo obce
• Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-126024174/VB002 a pověřuje starostku podpisem Smlouvy

Pro:
Proti:
Zdržel se:

7
0
0

Bod č. 8: Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Čechii Tuklaty z.s.
Jedná se o podporu fotbalového klubu Čechie Tuklaty z. s.
Kromě výdajů, které jsou uvedeny v žádosti, se obec podílí na financování elektrické energie cca Kč 62 000,- (podle
spotřeby za rok 2018), od 1. 1. 2019 bylo již investováno do rekonstrukce šaten za nové PVC Kč 53 000 + Kč 12 027,
nové dveře Kč 32 120.
Starostka navrhuji z důvodu velké administrativní náročnosti při zpracování a zúčtování mezd uzavřít smlouvu na
údržbu hřiště v rámci obce – výdaje 9 měsíců * Kč 8000 celkem Kč 72 000.
Celkem předpokládané výdaje kromě dotace Kč 230 394,- (62000, 52247, 12027, 32120, 72000)

Usnesení č. 37/7/2019 k bodu č. 8
Zastupitelstvo obce
• schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Tuklaty klubu Čechie Tuklaty z. s. ve výši celkem Kč 270 000,•
•
•
•

Náklady na činnost mužstev – bez praní dresů Kč 110 000
Náklady na údržbu hřiště bez správce Kč 105 000
Dětský den Kč 15000
Ostatní Kč 40 000
Celkem 270 000,-

Správce bude řešen dodatkem ke Smlouvě o nájmu sportovní areálu z 1. 3. 2016.

Pro:
Proti:
Zdržel:

7
0
0

Bod č. 9: Připomínky zastupitelů
Petr Jenšovský navrhuje zvážit možnost postavení tělocvičny nad technickou částí školky.
Seznam příloh:
1. Prezence
2. Zpráva starostky
3. Přehled usnesení
4. Zpráva starostky
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Monika Petrisková v. r.
starostka obce Tuklaty

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 29. 04. 2019 od 18:30 hod v budově OÚ, Na
Valech 19, Tuklaty
Usnesení č.34/7/2019 k bodu č. 5
Zastupitelstvo obce
• odkládá bod č. 5 na příští zasedání, požaduje prověření možnosti vhodnějšího pojištění a předložení dalších
nabídek.

Usnesení č. 35/7/2019 k bodu č. 6
Zastupitelstvo obce
• odkládá bod č. 6 na příští zasedání. Starostka prověří další možnosti sociálního fondu

Usnesení č. 36/7/2019 k bodu č. 7:
Zastupitelstvo obce
• schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-126024174/VB002 a pověřuje starostku podpisem Smlouvy

Usnesení č. 37/7/2019 k bodu č. 8
Zastupitelstvo obce
• schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Tuklaty klubu Čechie Tuklaty z. s. ve výši celkem Kč 270 000,•
•
•
•

Náklady na činnost mužstev – bez praní dresů Kč 110 000
Náklady na údržbu hřiště bez správce Kč 105 000
Dětský den Kč 15000
Ostatní Kč 40 000
Celkem 270 000,-

Správce bude řešen dodatkem ke Smlouvě o nájmu sportovní areálu z 1. 3. 2016.

Monika Petrisková v. r.
Starostka obce Tuklaty

