Zápis č.8/2019
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 27. 5.2019 od 18:30 v budově OÚ, Na Valech 19,
Tuklaty.
Přítomni: Monika Petrisková , Ing. Jiří Kalivoda, Ing. Michal Hrouda, Václav Zmrzlík, Ivana Güntherová,
Ing.Martina Pacovská, Martina Milotová(příchod před bodem č.16)
Omluven: Lukáš Koníček
Neomluven: Petr Jenšovský
Starostka Monika Petrisková zahájila zasedání zastupitelstva obce Tuklaty v 18:30 hod., přivítala
přítomné a konstatovala, že je přítomno 6 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 Ivana Güntherová

Starostka navrhla program s těmito body:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Prezence
Schválení programu
Pověření dvou členů ZO k ověřování zápisu ze zasedání ZO
Zpráva starostky
Rozpočtové opatření č. 2/2019
Zřízení sociálního fondu obce Tuklaty
Pojistná smlouva pro JSDH Tuklaty
Faktura za likvidaci odpadu od hřbitova na 61 047 Kč
Smlouva ČEZ č. 19_SOBSO1_4121522118 na navýšení příkonu pro tepelná čerpadla, Na Valech 19
Smlouva ČEZ č. 19_SOP_01_4121522120 na navýšení příkonu pro ohřev TUV, osvětlení a ostatní
spotřebiče pro kovárnu Na Valech 19, č. parc.3/2 (budoucí hostinec)
Schválení Závěrečného účtu obce Tuklaty za rok 2018
Schválení účetní závěrky obce Tuklaty za rok 2018
Schválení účetní závěrky ZŠ Tuklaty za rok 2018
Schválení účetní závěrky MŠ Tuklaty za rok 2018
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.IV-126024152/VB/1 Tlustovousy, Ke Skalce, kNN p. č. 13/15
Stanovení cen za tříděný odpad pro podnikatele
Úprava navržené smlouvy s Čechií
Smlouva na zpracování žádosti o dotaci na hasičárnu
Navýšení částky na akci MotoROCK 2019
Příspěvky zastupitelů

Bod č. 2: Schválení programu
Zastupitelstvo obce Tuklaty
•

schvaluje program zasedání zastupitelstva tak, jak bylo navrženo

Pro:

6 (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: Rozpočtové opatření č. 2/2019
Jedná se o úpravu rozpočtu – navýšení fin. prostředků pro školu – nákup projektoru a židlí, navýšení
částky na vydávání Zpravodaje, a úprava položky při výběru a vkladech hotovosti z pokladny na
bankovní účet.
Usnesení č. 38/8/2019 k bodu č. 5
Zastupitelstvo obce
•

Schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2019 tak jak bylo navrženo po navýšení o pořízení
chybějící interaktivní tabule do poslední třídy (v příloze)

Pro:

6 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

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. 39/8/2019 k bodu č. 6
Zastupitelstvo obce
•

schvaluje zřízení sociálního fondu obce Tuklaty dle navržené Směrnice (v příloze)

Pro:

4 Monika Petrisková, Ivana Güntherová, Václav Zmrzlík, ing. Jiří Kalivoda

Proti:

2 Ing. Michal Hrouda, Ing. Martina Pacovská

Zdržel se:

0

Neschváleno.
Bod č.7: Pojistná smlouva pro 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.40/8/2019 k bodu č. 7
Zastupitelstvo obce
•

Schvaluje pojistnou smlouvu pojistitele Chubb Building, počet pojištěných osob 10, roční
pojistné 11 520,- a pověřuje starostku podpisem smlouvy

Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se:

1

(Michal Hrouda)

Bod.č.8: Faktura za likvidaci odpadu od hřbitova na 61 047 Kč
Za hřbitovní zdí byla velká hromada odpadu ze hřbitova. Na hřbitov byly umístěny další popelnice na
směsný odpad a bioodpad, aby se toto již neopakovalo. Nabídka odvozu na skládku do Radimi byla
nejvýhodnější.
Usnesení č.41/8/2019 k bodu č. 8
Zastupitelstvo obce
•

Schvaluje proplacení faktury za odvoz odpadu od hřbitova za Kč 61 047,- Kč.

Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se:

1 (Martina Pacovská)

Bod č.9: Smlouva ČEZ č. 19_SOBSO1_4121522118 na navýšení příkonu pro tepelná čerpadla, Na
Valech 19
Jedná se o připojení tepelného čerpadla Na Valech 19, budova OÚ
Usnesení č.42/8/2019 k bodu č. 9
Zastupitelstvo obce
•

Schvaluje uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě č. 19_SOBS01_4121522118 a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Souhlasí
s úhradou 50 % z částky 31 500,- jako podíl na oprávněných nákladech spojených
s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu

Pro:

6 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

Bod č.10: Smlouva ČEZ č. 19_SOP_01_4121522120 na navýšení příkonu pro ohřev TUV, osvětlení a
ostatní spotřebiče pro kovárnu Na Valech 19, č. parc. 3/2 (budoucí hostinec)
Jedná se o budoucí připojení budoucích spotřebičů v budoucí hospodě Na Valech 19, č. parc. 3/2 č.
19_SOP_01_4121522120
Usnesení č.43/8/2019 k bodu č. 10
Zastupitelstvo obce
• Schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě č. 19_SOP_01_4121522120 a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Pro:

6 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

Bod č.11: Schválení Závěrečného účtu obce Tuklaty za rok 2018
Usnesení č.44/8/2019 k bodu č. 11
Zastupitelstvo obce
•
•
•
•

projednalo Závěrečný účet společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Tuklaty za rok 2018 a schvalujeme s výhradou a přijímáme tato nápravná opatření:
účetní chyby a nedostatky - ukládáme k napravení účetní p. Zmrzlíkové
veškeré chyby a nedostatky týkající se inventarizace za rok 2018 – účet 902 napravit řádnou
inventarizací ke dni 31. 12. 2019 dle Vyhlášky o Inventarizaci, zodpovídá účetní
Chyby a nedostatky se již nebudou opakovat a bude postupováno v souladu se zákonem

Pro:

6 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

Bod č.12: Schválení účetní závěrky obce Tuklaty za rok 2018
Usnesení č.45/8/2019 k bodu č. 12
Zastupitelstvo obce
• schvaluje v souladu s vyhláškou č.220/2013 Sb., řádnou účetní závěrku obce Tuklaty,
sestavenou k 31. 12. 2018, na základě těchto předložených dokumentů:
• Rozvaha obce Tuklaty, Výkaz zisku a ztráty obce Tuklaty, Příloha obce Tuklaty
2018. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
skutečností posuzovaných podle §4 vyhlášky č.220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace obce Tuklaty a účetní závěrku schvaluje. Zastupitelstvo současně
rozhodlo o převodu hospodářského výsledku za rok 2018 na účet 432 - Výsledek hospodaření
předcházejících účetních období.
Pro:

6 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

Bodč.13: Schválení účetní závěrky ZŠ Tuklaty za rok 2018
Usnesení č.46/8/2019 k bodu č. 13
Zastupitelstvo obce
• schvaluje v souladu s vyhláškou č.220/2013 Sb., řádnou účetní závěrku zřízené příspěvkové
organizace Základní škola Tuklaty, sestavenou k 31. 12. 2018, na základě těchto předložených
dokumentů: Rozvaha ZŠ Tuklaty, Výkaz zisku a ztráty ZŠ Tuklaty. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že
schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle §4 vyhlášky
č.220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace příspěvkové
organizace Základní škola Tuklaty a účetní závěrku schvaluje
Pro:

6 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

Bod č.14: Schválení účetní závěrky MŠ Tuklaty za rok 2018
Usnesení č.47/8/2019 k bodu č. 14
Zastupitelstvo obce

•

schvaluje v souladu s vyhláškou č.220/2013 Sb., řádnou účetní závěrku zřízené příspěvkové
organizace Mateřská škola Tuklaty, sestavenou k 31. 12. 2018, na základě těchto předložených
dokumentů: Rozvaha MŠ Tuklaty, Výkaz zisku a ztráty MŠ Tuklaty. Zastupitelstvo obce
rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle
§4 vyhlášky č.220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
příspěvkové organizace Mateřské škola Tuklaty a účetní závěrku schvaluje

Pro:

6 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

Bod č.15: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.IV12-6024152/VB/1 Tlustovousy, Ke Skalce, kNN p.č. 13/15
Usnesení č.48/8/2019 k bodu č. 15
Zastupitelstvo obce
•

Schvaluje Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavb
č.IV-12-6024152/VB/1 Tlustovousy, Ke Skalce, kNN p.č. 13/15 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
Pro:

6 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

Bod č.16: Stanovení cen za tříděný odpad pro podnikatele
Návrh:
Typ podnikatele
Podnikatel produkující malé množství odpadu s převážně administrativní
činností (účetní, architekt, IT, projektant, apod.)
Podnikatel produkující větší množství odpadu (obchod, malá provozovna)
Velké provozovny, průmyslová výroba

Cena Kč/rok
500,1 000,2 000,-

Usnesení č.49/8/2019 k bodu č. 16
Zastupitelstvo obce
•

schvaluje při využití systému odstraňování tříděného odpadu zavedeného obcí částku 500,(podnikatel produkující malé množství odpadu) a 1000,- (podnikatel produkující větší
množství odpadu)

Pro:

2 (Monika Petrisková, Ivana Güntherová)

Proti:

4 (Martina Pacovská, Michal Hrouda, Jiří Kalivoda, Václav Zmrzlík)

Zdržel se:

1 (Martina Milotová)

Usnesení č.49/8/2019 k bodu č. 16 nebylo schváleno

•

Schvaluje cenu pro podnikatele mající provozovny v obci (obchod, malá provozovna, velká
provozovna, průmyslová výroba) ve výši 2000 Kč

Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

1 (Václav Zmrzlík)

Bod č.17: Úprava navržené smlouvy s Čechií
Viz. příloha
Usnesení č.50/8/2019 k bodu č. 17
Zastupitelstvo obce
•

Schvaluje úpravu navržené smlouvy s Čechii, vypuštění z textu neuznatelné náklady na praní
dresů, schválená částka 270 000 Kč schválená na ZO č. 7/2019 zůstává stejná.

Pro:

6

Proti:

1 (Michal Hrouda)

Zdržel se:

0

Bod č.18: Smlouva na zpracování žádosti o dotaci na hasičárnu
Je vypsána dotace na výstavbu nových požárních zbrojnic na Ministerstvu vnitra, Generální ředitelství
– Hasičský záchranný systém (MV-GŘ HZS). Minulý rok jsme neuspěli a za každé podání žádosti i
neúspěšné jsou do další dotace připsány kladné body.
Termín pro podání: do 14.6. 2019.
Celková částka, o kterou se bude žádat, bude nižší. Hasiči s projektantem pracují na úpravě studie,
zmenšení objektu.
Usnesení č.51/8/2019 k bodu č. 18
Zastupitelstvo obce
• Schvaluje podání žádosti o dotace MV-GŘ HZS na výstavbu hasičárny prostřednictvím
společnosti WITERO za 12000 + 21 % DPH a odměna při podání žádosti je 1,5 % z celkové
přiznané částky.

Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

1

(Martina Pacovská)

Bod č.19: Navýšení částky na akci MotoROCK 2019
V roce 2018 byla schválena na ZO částka 30 000 Kč. Bude hrát 5 kapel, je potřeba zajistit
zvukaře, mobilní WC, lístky, plakáty, skákací hrad. Přepočet nákladů nyní vychází na 58 426 Kč.
Navrhuji navýšit o 35 000 Kč na celkovou částku 65 000 Kč. Při prodeji 400 ks lístků je zisk 60 000Kč.

Usnesení č.52/8/2019 k bodu č. 19
Zastupitelstvo obce

• Schvaluje navýšení finančních prostředků na akci Moto ROCK 2019 o 35 000 Kč, na
celkovou částku 65 000 Kč
Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se:

2

(Ivana Güntherová, Martina Pacovská)

Bod č.20: Příspěvky zastupitelů
Ing. Martina Pacovská - zpráva finanční komise v příloze.
Proběhla diskuse ohledně výměny kontejneru u školy, náklady v MŠ Tuklaty, malování apod. Řešení
nástavby – tělocvičny nad předním pavilonem MŠ Tuklaty.
Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20,12 hodin.

Přílohy:
Zpráva starostky
Pojistná smlouva Rozpočtové opatření č. 2/2019
Směrnice Sociální fond
Smlouva ČEZ č. 19_SOBSO1_4121522118
Smlouva ČEZ č. 19_SOP_01_4121522120

Závěrečný účet obce Tuklaty za rok 2018
Účetní závěrka obce Tuklaty za rok 2018
Účetní závěrka ZŠ Tuklaty za rok 2018
Účetní závěrka MŠ Tuklaty za rok 2018
Smlouva o budoucí smlouvě č.IV-12-6024152/VB/1
Zpráva finanční komise

Monika Petrisková v.r.
starostka obce Tuklaty

Ing. Michal Hrouda v.r.

Ing. Jiří Kalivoda v.r.

ověřovatel zápisu

ověřovatel zápisu

Vyvěšeno:
Sejmuto:

