OBECNÍ ÚŘAD TUKLATY
Na Valech 19 | 250 82 Tuklaty
www.tuklaty.cz | info@tuklaty.cz

Zápis č.11/2019
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30.9 .2019 od 18:30 v budově OÚ, Na Valech 19,
Tuklaty.
Přítomni: Monika Petrisková, Martina Milotová, Ing. Jiří Kalivoda, Ing. Michal Hrouda, Václav Zmrzlík,
Ing. Martina Pacovská, Lukáš Koníček
Omluven: Jenšovský Petr, Ivana Güntherová,
Starostka Monika Petrisková zahájila zasedání zastupitelstva obce Tuklaty a Tlustovousy 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. Petice Čechie Tuklaty
6. Smlouva na zpracování žádosti na SFDI 2020
7. Návrh na změnu ÚP formou zkráceného řízení
8. Rozpočtové opatření č. 4/2019
9. Plán kontrol finančního výboru
10. Přípojka vody Ke Hřišti 22
11. Oprava střech obecních nemovitostí po prudkých větrech
12. Volební řád do Školské rady
13. 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. Michal Hrouda a Ing. Jiří Kalivoda

Bod č. 4: Zpráva starostky
viz. příloha

Bod č. 5: Petice Čechie Tuklaty
Dne 28.8.2019 předali členové petičního výboru D. Pacovský a V. Procházka obecnímu úřadu Petici, v níž
žádají „zastupitelstvo obce Tuklaty, aby podpořilo snahu Čechie Tuklaty o výstavbu multifunkčního hřiště
poskytnutím pozemku určeného územním plánem pro tyto účely.“
Obec je ze zákona povinna odpovědět ve stanovené lhůtě.
Zástupci Čechie se dostavili na jednání OZ, kde jednají se zastupiteli, stále jsou přesvědčeni o negativním
přístupu OZ k výstavě multifunkčního hřiště.
ZO toto odmítá, obec podnikla a podniká veškeré právní kroky, aby mohlo být hřiště vystavěno ve
spolupráci s Čechii. Čechie v tuto chvíli má zájem jen na odprodeji nebo darování pozemku do vlastnictví
Čechie.

Návrh odpovědi:
Zastupitelstvo obce Tuklaty projednalo vaši petici doručenou dne 28.8.2019, ve které žádáte zastupitelstvo
obce Tuklaty, aby podpořilo snahu Čechie Tuklaty o výstavbu multifunkčního hřiště poskytnutím pozemku
určeného územním plánem pro tyto účely.
Zastupitelstvo již kladně rozhodlo o poskytnutí pozemku pro uvedené účely, a to svým usnesením
č.248/11/2018 ze dne 14.11.2018, ve kterém odsouhlasilo záměr zřízení práva stavby. Následně byl tento
záměr zveřejněn vyvěšením oznámení na úřední desce 29.11.2018 a sejmutím 13.12.2018. Pro účely zřízení
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práva stavby obec pořídila geometrický plán zpracovaný Ing. Čestmírem Kociánem č. 572-41/2019
s vyčleněním pozemku par. č. 126/5 k.ú. Tuklaty pro účely zřízení práva stavby. Smlouva o zřízení práva
stavby byla připravena a předložena Čechii již v prosinci 2018.
Zastupitelstvo má za to, že již podniklo všechny potřebné kroky pro poskytnutí potřebného pozemku. Je nyní
řada na Čechii, aby adekvátně reagovala. Zastupitelstvo má za to, že zřízení práva stavby je dostatečné
vzhledem i k tomu, že celý sportovní areál fotbalového hřiště je Čechii dán k dispozici formou pronájmu.
Zastupitelstvo se důrazně ohrazuje proti tvrzení petice, že se zastupitelstvo staví negativně k možnosti
výstavby multifunkčního hřiště. Připravenost zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce považuje za
dostatečnou vstřícnost pro snahu Čechie Tuklaty o vybudování multifunkčního hřiště.
V rozpočtu obce je stále připravena významná finanční částka pro poskytnutí účelové dotace na výstavbu
multifunkčního hřiště. Toto je petičnímu výboru velmi dobře známo, stejně jako to, že Čechie odmítla
přijmout podmínky poskytnutí dotace.

Tento text odsouhlasilo zastupitelstvo obce Tuklaty na svém zasedání dne 30.9.2019.

Ing. Pacovská hlásí střet zájmu

Usnesení č. 81/11/2019 k bodu č.5
Zastupitelstvo obce schvaluje odpověď na petici:
Pro

6

Proti

0

Zdržel se

1 / Ing. Pacovská Martina/

Zastupitelstvo souhlasí s dalšími jednání o možnosti prodeje pozemku Čechii
Pro

5

Proti

2 / Lukáš Koníček, Ing. Hrouda Michal/

Zdržel se

0

Bod č. 6: Smlouva na zpracování žádosti na SFDI 2020
Původní návrh byl: 20.000,--CZK + DPH - nový návrh 15.000 + DPH
Odměna z výše přiznané dotace: původní 2,2 % - nový 1,8%
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Usnesení č. 82 /11/2019 k bodu č. 6
Zastupitelstvo obce:
- schvaluje - odměnu za podání žádosti o dotaci ve výši 15. 000,- CZK +DPH
-odměnu ve výší 1,8 % z přiznané dotace včetně DPH
-pověřuje starostku jejím podpisem s firmou WITERO s.r.o.

Pro

7 /všichni přítomni/

Proti

0

Zdržel se

0

Bod č. 7: Návrh na změnu ÚP formou zkráceného řízení:
Obecnímu úřadu byla doručena žádost o změnu UP majitele pozemku p.č. 1245 o výměře 4811 m2.
Navrhovaná změna ÚP by měla umožnit umístění jednoho rodinného domu na předmětném pozemku jako
řešení bytové situace žadatele. Zastavená plocha by neměla překročit 120 m2 včetně 2 krytých stání pro
automobily, dále užitková a okrasná zahrada. Je předloženo i kladné stanovisko Krajského úřadu
Středočeského kraje – bez připomínek.

Bod byl přesunut do dalšího zastupitelstva

Bod č. 8: Rozpočtové opatření č. 4/2019
viz příloha

Usnesení č. 83 /11/2019 k bodu č. 8
Zastupitelstvo obce
- schvaluje rozpočtové opatření tak jak bylo navrženo

4

OBECNÍ ÚŘAD TUKLATY
Na Valech 19 | 250 82 Tuklaty
www.tuklaty.cz | info@tuklaty.cz

Pro

7 /všichni přítomni/

Proti

0

Zdržel se

0

Bod č. 9: Plán kontrol finančního výboru
Předsedkyně Finančního výboru Ing. Martina Pacovská předložila plán kontrol:
-

Finanční kontroly obce budou provedeny měsíčně s výjimkou měsíce července a srpna.

-

Jednou za pololetí budou provedeny kontroly v ZŠ a MŠ, zprávy z těchto kontrol budou předkládány
vždy po kontrole.

ZO doplnilo: kontroly budou probíhat po dohodě se zaměstnanci OÚ.
Za rok 2019 /1.-8. měsíc/ bude zpráva předložena v průběhu měsíce října.
Zprávy o kontrole budou poté předkládány čtvrtletně.

Usnesení č. 84 /11 /2019 k bodu č. 9
Zastupitelstvo obce
-souhlasí s navrženým a upraveným plánem kontrol finančního výboru
Pro

7 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0

Bod č. 10: Přípojka vody Ke Hřišti 22
Byly osloveny další 2 společnosti, nikdo nedodal nabídku.

Usnesení č. 85 /11/2019 k bodu č. 10
Zastupitelstvo obce
- schvaluje cenu 55.021,- CZK včetně DPH za zhotovení přípojky k domu č. 22 a pověřuje starostku
podpisem smlouvy
Pro

7 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0
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Bod č. 11: Oprava střech obecních nemovitostí po prudkých větrech

Po prudkých větrech na jaře bylo zjištěno na obecních nemovitostech odpadlé hřebenáče, tašky. Jedná se o
nemovitosti: fara, sýpka a obecní dům v Tlustovousech Ke Skalce. Vše se nahlásilo na pojišťovnu. Oslovili se
firmy zabývající se opravami střech. Obdrželi jsme 1 nabídku v ceně 61.670,- CZK

Usnesení č. 86 / 11 /2019 k bodu č. 11
Zastupitelstvo obce.
-schvaluje opravu poškozených střech na obecním majetku, souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 61.670,a pověřuje starostku jejím podpisem
Pro

7 /všichni přítomní/

Proti

0

Zdržel se

0

Bod. č. 12: 2. Volební řád do školské rady
Zřizovatel má za povinnost dle školského zákona vydat volební řád do Školské rady.
Volební řád je přílohou.

Usnesení č. 87 /11/2019 k bodu č. 12
Zastupitelstvo obce
-schvaluje předložený volební řád do Školské rady do ZŠ Tuklaty
Pro

7 /všichni přítomní/

Proti

0

Zdržel se

0

Bod. č. 13: Příspěvky zastupitelů:
Ing Hrouda oznamuje, že byla dokončena instalace monitoringu na MŠ. Jednalo se zmapování a
vyhodnocená grafů na energetické úspory. Na základě vyhodnocení grafů se nastaví změny. Na ZŠ byl
monitoring proveden. Dalším krokem bude kontrola úspor na faře.

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 20.07 hodin.
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Monika Petrisková v.r.
starostka obce Tuklaty

Seznam příloh:
1. Prezence
2. Přehled usnesení
3. Rozpočtové opatření
4.Návrh volebního řádu

Ing. Michal Hrouda v.r.

Ing. Jiří Kalivoda v.r.

ověřovatel zápisu

ověřovatel zápisu

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Obec Tuklaty
Zastupitelstvo obce
Souhrn usnesení z řádného jednání zastupitelstva obce, které se konalo 30.9.2019 od 18:30 hod. v budově
OÚ, Na Valech 19, Tuklaty

Usnesení č. 81/11/2019 k bodu č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje odpověď na petici
Usnesení č. 82 /11/2019 k bodu č. 6
Zastupitelstvo obce:
-schvaluje - odměnu za podání žádosti o dotaci ve výši 15.000,- CZK +DPH
-odměnu ve výší 1,8 % z přiznané dotace včetně DPH
-pověřuje starostku jejím podpisem s firmou WITERO s.r.o.
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Usnesení č. 83 /11/2019 k bodu č. 8
Zastupitelstvo obce
- schvaluje rozpočtové opatření tak jak bylo navrženo

Usnesení č. 84 /11 /2019 k bodu č. 9
Zastupitelstvo obce
-souhlasí s navrženým a upraveným plánem kontrol finančního výboru

Usnesení č. 85 /11/2019 k bodu č. 10
Zastupitelstvo obce
-schvaluje cenu 55.021,- CZK včetně DPH za zhotovení přípojky k domu č. 22 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy .
Usnesení č. 86 / 11 /2019 k bodu č. 11
Zastupitelstvo obce.
-schvaluje opravu poškozených střech na obecním majetku, souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 61.670,a pověřuje starostku jejím podpisem
Usnesení č. 87 /11/2019 k bodu č. 12
Zastupitelstvo obce
-schvaluje předložený volební řád do Školské rady do ZŠ Tuklaty

Monika Petrisková v.r.
Starostka obce Tuklaty

Vyvěšeno:
Sejmuto:
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