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

Zápis č. 04 / 2020
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30.04.2020 od 18:30 v budově OÚ, Na Valech 19, Tuklaty.
Přítomni: Monika Petrisková, Martina Milotová, Václav Zmrzlík, Lukáš Koníček, Ing. Jiří Kalivoda, Ing. Michal Hrouda,
Ing.Jana Ružičková, Ivana Güntherová
Omluveni: Ing. Martina Pacovská
Starostka Monika Petrisková zahájila zasedání zastupitelstva obce Tuklaty 18:30 hod., přivítala přítomné a konstatovala,
že je přítomno 8 zastupitelů, zasedání bylo řádně svoláno a je usnášení schopné.

Ze zasedání obecního zastupitelstva je pořizován zvukový záznam Lukášem Koníčkem.
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. Rekonstrukce ulice K Bytovkám a Na Kopečku
5. Projednání otevření MŠ Tuklaty
6. Smlouva o zřízení věčného břemene – služebnosti č.IV-12-6022094/1, Úvozová KNN pro p.č. 96
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IZ-12-6001919/D04 Na
Valech, přel. NN
8. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6024171/001
9. Rozpočtové opatření č. 3/2020
10. Příspěvky zastupitelů

Bod č. 2: Schválení programu

Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje program zasedání zastupitelstva tak jak bylo navrženo:
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Pro:

8 (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: Rekonstrukce ulice K Bytovkám a Na Kopečku

Na obě ulice má obec podepsanou smlouvu.
Dotace v roce 2020 nebyly vypsány.
Bod projednán znovu.
V minulem zastupitelstvu nebylo odsouhlaseno z důvodu Covi-19, z hlediska obavy snížení příjmu pro obec.
Byl vypracován rozbor, zda obec v této situaci chodníky ufinancuje.

Usnesení č. 35 / 4 /2020 k bodu č. 4
Zastupitelstvo obce
- schvaluje opravu komunikací dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne se společností Raeder&Falge s.r.o. 1 260 004
Kč + DPH v zák. výši

Pro

7

Proti

0

Zdržel se

1

ING. Michal Hrouda

Bod č.5: Projednání otevření MŠ Tuklaty

Jedná se o otevření MŠ. Navrhovaný termín je 18.05.2020
Do 30.04.2020 měl být vypracován manuál z MŚMT za jakých podmínek bude možno znovu školku otevřít. Bohužel
žádný manuál není k dnešnímu datu dispozici.
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Na základě dohody s paní ředitelkou Gablerovou, bude MŠ otevřena ve standartní pracovní době, tj. od 07:00 – 17:00
hodin.
Rodičům, kteří nedají děti do školky bude vráceno školkovné za měsíce květen, červen.
Všem bude vrácen poplatek za duben
Školka bude každý den dezinfikovaná.
Dle zpráv v tisku bylo dnes tj.30.04.2020 zrušena povinnost nosit roušky v mateřské školce.
Čekáme na další doplnění z MŠMT.

Usnesení č. 36 / 4 /2020 k bodu č.5
Zastupitelstvo obce
- schvaluje vrácení poplatku – školkovné rodičům, jejichž děti nenastoupí do MŠ v květnu a červnu.
Za měsíc duben všem.

Pro

8 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0

Bod č.6,7,8

Bylo odloženo na další zastupitelstvo.

Bod č.9: Rozpočtové opatření č. 3/2020
Viz.příloha

Usnesení č. 37 / 4 /2020 k bodu č. 9
Zastupitelstvo obce
- schvaluje rozpočtové opatření č.3 tak jak bylo navrženo.

Pro

8 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0
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Bod č.10: Příspěvky zastupitelů

Starostka informuje o novém možném termínu Noci kostelů pátek 12. června. Původní termín byl 5. 6. Bohužel
domluvený varhaník v novém termínu nemůže. Nepodařilo se zatím domluvit jiného účinkujícího. V případě, že by se
podařilo sehnat účinkující, Noc kostelů 2020 se může v Tuklatech konat.
Zajistí Kulturní sdružení ve spolupráci s obcí.
Zastupitelka Růžičková se dotazuje na retardéry v ulici Spojovací. Starostka odpovídá, že byla poptána firma a nemáme
zatím odpověď.

Konec zastupitelstva 18:56

Přílohy:
1.rozpočtové opatření
2.souhrn usnesení

Ing. Michal Hrouda
ověřovatel zápisu

Ing. Jiří Kalivoda
ověřovatel zápisu

Vyvěšeno:
Sejmuto:
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Obec Tuklaty
Zastupitelstvo obce

Souhrn usnesení z řádného jednání zastupitelstva obce, které se konalo 30.04.2020 od 18:30 hod. v budově OÚ, Na
Valech 19, Tuklaty.

Usnesení č. 35 / 4 /2020 k bodu č. 4
Zastupitelstvo obce
- schvaluje opravu komunikací dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne se společností Raeder&Falge s.r.o.
1 260 004,-- Kč + DPH v zák. výši

Usnesení č. 36 / 4 /2020 k bodu č.5

Zastupitelstvo obce
- schvaluje vrácení poplatku – školkovné rodičům, jejichž děti nenastoupí do MŠ v květnu a červnu.
Za měsíc duben všem.

Usnesení č. 37 / 4 /2020 k bodu č. 9

Zastupitelstvo obce
- schvaluje rozpočtové opatření č.3 tak jak bylo navrženo

Monika Petrisková
starostka obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:
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