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

Zápis č.9/2019
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 01.07.2019 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, Ing. Martina Pacovská
Omluven: Petr Jenšovský, Lukáš Koníček
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.
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. Zpráva starostky
5. Pronájem prostor na faře
6. Záměr prodeje pozemku pod čističkou
7. Úprava hrobových míst
8. Cenný náhrobek
9. Příspěvek na uhlí
10. Rozpočtové opatření č. 3/2019
11. Dodatek smlouvy č. 1 s Ing. Kytlicou
12. Výběrové řízení na opravu severní brány
13. Vícepráce - fara
14. Vyvěšení záměru k prodeji pozemku č.p. 1175 o velikosti 428 m2
15. Příspěvky zastupitelů
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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. Martina Pacovská a Ing. Jiří Kalivoda

Bod č. 4: Zpráva starostky – v příloze

Bod č. 5: Pronájem prostor na faře
Obyvatelé našich obcí projevili zájem o pronajmutí spodního i horního sálu, např. na rodinné oslavy nebo
svatby.

Usnesení č.54/9/2019 k bodu č. 5
Zastupitelstvo obce
-

souhlasí s pronajímání obou sálů, včetně příslušenství, na jednorázovou akci max.na 2 dny a
schvaluje cenu 5.000,-- CZK pro občana obce a za 10000,- CZK pro občany který nemají trvalé
bydliště v Tuklatech a Tlustovousích

Pro:

7 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

Bod č. 6: Odkup částí pozemku 59/6 a 289/3 k.ú. Tlustovousy společností Energie AG Bohemia pro provoz
stávající ČOV pro obec Tuklaty a její rozšíření pro další rozvoj obce.
Důvodová zpráva: Par. č. 59/16 o výměře 747 m2 - travní plocha, Par. č. 59/17 o výměře 148 m2- travní
plocha, Par. č. st. 175 o výměře 98 m2 - tech. vyb. (ČOV) Par. č. 289/4 o výměře 37 m2 - manipulační plocha.
Společnost Energie AG Bohemia (vlastník ČOV Tlustovousy) chce požádat o dotace na rozšíření kapacity. V
současné době kapacita čističky již nestačí a je problém s připojením nových zájemců.
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Usnesení č. 55 /9/2019 k bodu č. 6
Zastupitelstvo obce
-

schvaluje vyvěšení záměru obce Tuklaty na prodej pozemku: par. č. 59/16 o výměře 747 m2 - travní
plocha, par. č. 59/17 o výměře 148 m2 - travní plocha, par. č. st. 175 o výměře 98 m2 - tech. vyb.
(ČOV) par. č. 289/4 o výměře 37 m2 - manipulační plocha dle geometrického plánu

Pro:

7 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

Bod č. 8 Úprava hrobových míst
Aktuální ceník se ukázal jako nepraktický pro uzavírání smluv o nájmu hrobového místa. Zejména se jako
nepraktické ukázalo uvádění výměry hrobového místa v m2, protože v praxi je téměř nemožné pro každé z
cca 290 hrobových míst zjišťovat jeho konkrétní výměru.
V ceníku jsou tedy uvedeny ceny podle typu hrobového místa. Cena se nemění, je shodná se současným
ceníkem. Ceník je doplněn o cenu za hrobku, je upřesněna formulace počátku placení nájemného za každý
započatý měsíc. Tento nový ceník nahrazuje stávající ceník.

Usnesení č.56 /9/2019 k bodu č. 7
Zastupitelstvo obce
-

schvaluje úpravu hrobových míst tak, jak bylo navrženo

Pro:

7 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

Bod č. 8: Cenný náhrobek
Z řádu pohřebiště Tuklaty: Náhrobek vykazující vysoké uměleckořemeslné zpracování, je možné
rozhodnutím zastupitelstva obce Tuklaty prohlásit za „Cenný náhrobek“. Nájemce nesmí bez souhlasu
zastupitelstva obce Tuklaty odstranit zařízení hrobového místa. V případě, že o další užívání hrobového
místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za „Cenný náhrobek“ nájemce neprojeví zájem nebo v případě,
že hrobové zařízení vykazuje znaky opuštěnosti, je obec Tuklaty povinna učinit na své náklady opatření
směřující k zachování „Cenného náhrobku“.
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Návrh pro zastupitelstvo obce, aby náhrobek hrobového místa č. 16 (první hrob po pravé straně při vstupu
na hřbitov) prohlásilo za ,,Cenný náhrobek“.

Usnesení č.57 /9/2019 k bodu č. 8
Zastupitelstvo obce
- zastupitelstvo obce souhlasí, aby náhrobek č. 16 byl prohlášen za „Cenný náhrobek“
Pro

4 /Monika Petrisková, Martina Milotová, Ing. Jiří Kalivoda, Václav Zmrzlík/

Proti

0

Zdržel se

3 /Ing. Pacovská Martina, Guntherová Ivana, Ing. Hrouda Michal/

Usnesení nebylo schváleno.

Bod č.9: Příspěvek na uhlí
Příspěvek na uhlí Paní Vitošová i paní Mitisková požádaly obec o příspěvek na uhlí, obě předložily potvrzení,
že pobírají důchod, který je pod hranicí minimální mzdy 2019.
Zastupitelka Ing. Pacovská se dotazuje, zda se příspěvek zvyšuje nebo je stále stejný. Starostka odpovídá, že
je stejný od začátku, kdy obec začala příspěvky dávat. Bude se prověřovat, zda by nebylo vhodné příspěvek
navýšit. Příspěvek je nenárokován a je to na zvážení ZO.

Usnesení č. 58 /9 /2019 k bodu č. 9
Zastupitelstvo obce
-

schvaluje poskytnutí příspěvku na nákup uhlí občankám Tuklat paní Vitošové a paní Mitiskové ve
výši 3.500 Kč.

Pro:

7 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0
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Bod č. 10 Rozpočtové opatření č. 3/2019
Důvodová zpráva: Jedná se o úpravu rozpočtu – navýšení finančních příjmů za daň z nemovitých věcí v r.
2019, výdaje - akce MOTOROCK, na nebytové prostory – kovárna, odvoz nepořádku od hřbitova, frézování
pařezů a volby do EP.

Usnesení č. 59 /9/2019 k bodu č. 10
Zastupitelstvo obce
-

schvaluje RO č. 3/2019 tak, jak bylo navrženo. V příštím RO bude přidán sloupek průběžné čerpání
ke dni, kdy se bude schvalovat RO a budou přiloženy seznamy s výdaji a příjmy.

Pro

6 /Monika Petrisková, Martina Milotová, Ing. Jiří Kalivoda, Ing. Michal Hrouda,
Ivana Güntherová, Václav Zmrzlík/

Proti

0

Zdržel se

1 /Ing. Pacovská Martina/

Bod č. 11: Dodatek č. 1 ke smlouvě na Poskytování služeb TDI na energetické úspory fara
Původní smlouva byla uzavřena do konce roku 2018, ale s tím, že platí do předání díla – energetické úspory
– budou se předávat nyní 07/2019
Dodatek č.1 upravuje dobu 01-07/2019, jinak vše zůstává vše stejné jako v původní smlouvě.

Usnesení č. 60 / 9 /2019 k bodu č. 11
Zastupitelstvo obce
-

schvaluje dodatek smlouvy č. 1 s Ing. Kytlicou a pověřuje starostku jeho podpisem.

Pro:

7 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

Bod. Č. 12 - Výběrové řízení na opravu severní brány fary
Obdrželi jsme dotaci 79 000 Kč. Je potřeba vypsat výběrové řízení, neboť práce musí být hotovy do konce
roku 2019.
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Usnesení č. 61 /9/2019 k bodu č. 12
Zastupitelstvo obce
-

schvaluje vypsání VŘ na opravu severní brány a pověřuje starostku podpisem smlouvy s vítězným
uchazečem

Pro:

7 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

Bod. Č 13: Vícepráce fara
Z důvodu kolaudace bylo potřeba vyřešit kuchyň pro potřeby OÚ Tuklaty, připojení projektoru pro další
rozšíření využití fary a při výkopech, které se prováděly při instalaci teplovodní soustavy byly zhotoveny i
tyto další vícepráce – doplnění vnější dešťové kanalizace, vnější přípravy pro čerpání dešťové vody a přívod
vody z vodoměrné šachty pro budoucí komunitní centrum a kuchyňku. Dále bylo potřeba zhotovit
elektropřípravu pro spodní branku. Vše bylo konzultováno se stavebním dozorem Ing. Kytlicou a Ing.
Vavrikovou.

Usnesení č.62 /6/2019 k bodu č. 13
Zastupitelstvo obce
-

schvaluje vícepráce na přípravě pro kuchyň OÚ ve výši 33 654,- + DPH.

-

schvaluje vícepráce na přípravě na projektor ve výši 39 546,6 - + DPH.

-

schvaluje vícepráce na doplnění vnější dešťové kanalizace, vnější přípravy pro čerpání dešťové vody
a přívod vody z vodoměrné šachty pro budoucí komunitní centrum a kuchyňku ve výši 138 628,7 +
DPH.

Pro

6 /Monika Petrisková, Martina Milotová, Ing. Jiří Kalivoda,

Ing. Michal Hrouda, Ivana Güntherová, Václav Zmrzlík/
Proti

0

Zdržel se

1 /Ing. Pacovská Martina/

Bod č.14 Vyvěšení záměru k prodeji pozemku č. 11/75 o velikosti 428 m 2
Záměr byl vyvěšen v 01/2019
Zájemce nereagoval v daném čase.
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Pro:

7 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 63 /9/2019 k bodu č. 14
Zastupitelstvo obce
-

schvaluje vyvěšení záměru obce Tuklaty na prodej pozemku na katastrálním území Tuklaty par. č.
11/75 o velikosti 428 m2

Bod č. 15 Příspěvky zastupitelů
Zastupitel Ing. Kalivoda se dotazuje na projektor do školy. Paní starostka odpovídá, že peníze na projektor a
další věci má k dispozici paní ředitelka, která bude vše objednávat.
Diskuse:
Pan Pacovský se dotazuje, zda se paní starostka nechce omluvit za mazání příspěvků na FB. Paní starostka
odpovídá, že se nemá za co omlouvat, žádné příspěvky nemazala. Pan Pacovský odpovídá, že jsou na to
důkazy. Důkazy nebyly předloženy.
Paní Záhorová a paní Legezová se dotazují, zda paní právnička zjišťovala detaily ohledně úpravy komunikace
Na Farmě v Tlustovousích. Z dohledatelných dokladů ověřujeme právní postavení obce vůči developerovi.
Je možné, že závazky budou promlčeny. Paní Záhorová žádá obec, aby podnikla právní kroky k dokončení
komunikace K Farmě.
Paní Záhorová se dotazuje na sekání trávy v ulicích Úvalská a přilehlých ulicích, dále se dotazuje na posekání
trávy při výjezdu ze Sadové ulice do ulice K Úvalům, kvůli bezpečnosti. Obec seká postupně dle potřeb. Má
k dispozici 2 zaměstnance na plný úvazek a 1 na dohodu o provedení práce. V letošním roce nejsou
k dispozici žádní zaměstnanci, které by hradil Úřad práce z dotací jako v minulých letech.
Paní Záhorová se dotazuje, zda plánuje kraj opravit i silnici z Tlustovous na Úvaly. Paní starostka ji odpovídá,
že to není zatím v plánu oprav. Kraj v zimě tuto silnici ani neudržuje. Pan Jenšovský se již před lety také snažil
o dohodu s krajem o údržbě, ale nebylo vyhověno z finančních důvodů. Zatím se budou preferovat opravy
frekventovanějších silnic.
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19:44.
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Monika Petrisková v.r.
starostka obce Tuklaty

Seznam příloh:
1. Prezence
2. Zpráva starostky
3.

Přehled usnesení

Ing. Martina Pacovská v.r.
ověřovatel zápisu

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Ing. Jiří Kalivoda v.r.
ověřovatel zápisu
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Obec Tuklaty
Zastupitelstvo obce
Souhrn usnesení z řádného jednání zastupitelstva obce, které se konalo 01.07.2019 od 18:30 hod. v budově
OÚ, Na Valech 19, Tuklaty

Usnesení č.54/9/2019 k bodu č. 5
Zastupitelstvo obce
- souhlasí s pronajímání obou sálů, včetně příslušenství, na jednorázovou akci max.na 2 dny za cenu 5.000,-CZK pro občana obce a za 10.000,- CZK pro občany který nemají trvalé bydliště v Tuklatech a Tlustovousích.

Usnesení č.55/9/2019 k bodu č. 6
Zastupitelstvo obce
-schvaluje vyvěšení záměru obce Tuklaty na prodej pozemku: Par. č. 59/16 o výměře 747 m2 - travní plocha,
Par. č. 59/17 o výměře 148 m2- travní plocha, Par. č. st. 175 o výměře 98 m2 - tech. vyb. (ČOV) Par. č. 289/4
o výměře 37 m2 - manipulační plocha dle geometrického plánu

Usnesení č.56/9/2019 k bodu č. 7
Zastupitelstvo obce

-schválilo úpravu hrobových míst tak jak bylo navrženo
Usnesení č.57/9/2019 k bodu č. 8
Zastupitelstvo obce
- zastupitelstvo obce souhlasí, aby náhrobek č. 16 byl prohlášen za „Cenný náhrobek“

Usnesení č. 58/9/2019 k bodu č. 9
Zastupitelstvo obce
-schvaluje poskytnutí příspěvku na nákup uhlí občankám Tuklat paní Vitošové a paní Mitiskové ve výši 3.500
Kč.
Usnesení č. 59/9/2019 k bodu č. 10
Zastupitelstvo obce
- schvaluje RO č. 3/2019 tak, jak bylo navrženo. V příštím RO bude přidán sloupek průběžné čerpání ke dni,
kdy se bude schvalovat RO a budou přiloženy seznamy s výdaji a příjmy.
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Usnesení č. 60 /9 /2019 k bodu č. 11
Zastupitelstvo obce
-schvaluje dodatek smlouvy č. 1 s Ing. Kytlicou a pověřuje starostku jeho podpisem.
Usnesení č. 61/9/2019 k bodu č. 12
Zastupitelstvo obce
-schvaluje vypsání VŘ na opravu severní brány a pověřuje starostku podpisem smlouvy s vítězným
uchazečem
Usnesení č.62/6/2019 k bodu č. 13
Zastupitelstvo obce
-schvaluje vícepráce na přípravě pro kuchyň OÚ ve výši 33 654,- + DPH.
-schvaluje vícepráce na přípravě na projektor ve výši 39 546,6 -+ DPH.
-schvaluje vícepráce na doplnění vnější dešťové kanalizace, vnější přípravy pro čerpání dešťové vody a
přívod vody z vodoměrné šachty pro budoucí komunitní centrum a kuchyňku ve výši 138 628,7 + DPH.
Usnesení č. 63 /9/2019 k bodu č. 14
Zastupitelstvo obce
-schvaluje vyvěšení záměru obce Tuklaty na prodej pozemku na katastrálním území Tuklaty par. č. 1175 o
velikosti 428 m2

Monika Petrisková v.r.
Starostka obce Tuklaty

Vyvěšeno:
Sejmuto:

