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

Zápis č. 03/ 2020
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 16.04.2020 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. Martina Pacovská, Ivana Güntherová
Omluveni: Ing. Jana Růžičková
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.
Zastupitelé se dostavili v rouškách a dodržovali nařízení vlády o zasedání zastupitelstva.
Ze zasedání obecního zastupitelstva je pořizován zvukový záznam Ing. Michalem Hroudou.
Zápis pořizuje Martina Milotová.

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.
21.

Prezence
Schválení programu
Pověření dvou členů ZO k ověřování zápisu ze zasedání ZO
Zpráva starostky
Zařazení území do územní působnosti Region Pošembeří o.p.s. na programové období 2021-2027
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti
Výběrové řízení na dodavatele – rekonstrukce domu v Tlustovousech, Ke Skalce 29
Vícepráce chodníky
Příspěvek na Linku bezpečí
Vybourání prostupů fara Tuklaty
Kronika 2018
Prodej pozemků Správě železnic
Nákup D-programu pro JSDH Tuklaty
Rozpočtové opatření č. 2
Žádost o dotaci na výstavbu hasičárny
Výměna obrubníků Akátová ulice
Rekonstrukce ulice K Bytovkám a Na Kopečku
Návrh na sjednocení pozemků v areálu fary
Ozelenění svahu v Akátové ulici
Natření tribuny na fotbalovém hřišti
Příspěvky zastupitelů

Bod č. 2: Schválení programu

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

8 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0
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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: Zařazení území do územní působnosti Region Pošembeří o.p.s. na programové období 2021-2027
Územní souhlas je nutný pro nové programové období, aby mohla MAS Region Pošembeří na území naší obce
realizovat strategii komunitně vedeného místního rozvoje, tedy přinést další dotační možnosti obcím, organizacím
obcích zřízeným, příspěvkovým organizacím, subjektům, které v obci působí (neziskového nebo podnikatelského
sektoru)

Usnesení č. 21 / 3 /2020 k bodu č.5
Zastupitelstvo obce
- schvaluje zařazení svého území do územní působnosti Region Pošembeří o.p.s. na programové období 2021-2027.

Pro

8 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0

Bod č.6: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti
Jedná se o vodovodní přípojku pro rekonstrukci domu Ke Hřišti 22
Bylo odloženo na další zastupitelstvo.

Bod č.7: Výběrové řízení na dodavatele – rekonstrukce domu v Tlustovousech, Ke Skalce 29
Podklady byly připraveny k projednání před Covi-19.
Žádost o dotaci nebylo podáno z důvodu personálních.
Zastupitelstvo obce rozhodlo výběrové řízení vypsat až v případě vyhlášení dotace.

Bod č. 8: Vícepráce chodníky
Byly předloženy podklady provedených víceprací na chodníky v obcích

Usnesení č. 22 / 3 /2020 k bodu č. 8
Zastupitelstvo obce
- schvaluje změnový list č.1 Výstavbu chodníků, autobusových zastávek v obci Tuklaty a Tlustovousy, původní cena
díla bez DPH 8.500.000,--DPH 1.785.000,-- celková cena s DPH 10.285.000,-- nová cena bez DPH 9.811.822,33 DPH
2.064.482,69 celková cena s DPH 11.876.305,02.Pověřuje starostku k podpisu dodatku ke smlouvě č.1
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Pro
7 (Monika Petrisková, Martina Milotová, Václav Zmrzlík, Lukáš Koníček, Ing. Jiří Kalivoda,
Ing. Michal Hrouda, Ivana Güntherová)
Proti

0

Zdržel se

1 (Ing. Pacovská Martina)

Bod č. 9: Příspěvek na Linku bezpečí
Byli jsme osloveni o sponzorský dar na Linku bezpečí.

Usnesení č. 23 / 3 /2020 k bodu č. 9
Zastupitelstvo obce
-schvaluje příspěvek na Linku bezpečí ve výši 5 000,-- Kč

Pro
7 (Monika Petrisková, Martina Milotová, Václav Zmrzlík, Lukáš Koníček, Ing. Jiří Kalivoda,
Ing. Michal Hrouda, Ivana Güntherová)
Proti

0

Zdržel se

1 (Ing. Pacovská Martina)

Bod č.10: Vybourání prostupů fara Tuklaty
V 1.NP se budou vyměňovat dvoje dveře za okna a v tomto případě, není možno se dostat do sklepa a do bývalého
Gondekova bytu.
Obdrželi jsme dvě nabídky: Baunet
: Jiří Kotek

35.949,10 Kč
28.072, -- Kč

Usnesení č. 24 / 3 /2020 k bodu č. 10
Zastupitelstvo obce
-schvaluje nabídku Jiřího Kotka v celkové ceně 28.072, --Kč

Pro

8 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0

Bod č.11: Kronika
Byla předložena Kronika obcí za rok 2018.

Usnesení č. 25 / 3 /2020 k bodu č. 11
Zastupitelstvo obce
- schvaluje Kroniku 2018 tak jak byla předložena
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Pro

8 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0

Bod č. 12: Prodej pozemků Správě železnic
Byli jsme osloveni Správou železnic, před prodejem bude Správou železnic vyhotoven znalecký posudek.

Usnesení č. 26 / 3 /2020 k bodu č. 12
Zastupitelstvo obce
- souhlasí se záměrem prodeje, bude vyvěšen záměr a rozhodnutí bude provedeno na základě znaleckých posudků

Pro

8 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0

Bod č.13: Nákup D-programu pro JSDH Tuklaty
JSDH Tuklaty požádalo o nákup vybavení pro jednotku:
D-program se skládá z
2ks proudnice kombinovaná D25 TURBO VIPER - 230
4ks hadice D25 GH TITAN 3F 20m s kovanými spojkami
2ks vazák na hadice 1,6m x 10 mm
1ks rozdělovač kulový AWG C-DCD
1ks přiměšovač PT400 mix B75
2ks přechod D25/C52 kovaný
2ks motykohrábě pro lesní požáry
1ks taška samostatná pro program D25, bez vybavení

Peníze budou použitý z rozpočtu JSDH Tuklaty.

Usnesení č. 27/ 3 /2020 k bodu č. 13
Zastupitelstvo obce
- schvaluje nákup D-programu pro JSDH Tuklaty ve výši 40.000 Kč
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Pro
7 (Monika Petrisková, Martina Milotová, Václav Zmrzlík, Ing. Jiří Kalivoda, Ing. Michal
Hrouda, Ing. Martina Pacovská, Ivana Güntherová)
Proti

0

Zdržel se

1 Lukáš Koníček

Bod č. 14: Rozpočtové opatření č. 2

Dle přílohy

Usnesení č. 28 / 3 /2020 k bodu č. 14
Zastupitelstvo obce
- schvaluje Rozpočtové opatření č. 2, tak jak bylo předloženo
Pro

8 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0

Bod 15: Žádost o dotaci na výstavbu hasičárny
Dotační agentura Witero, která nám podávala žádost o dotaci v roce 2018 a 2019, nám nabídla podání žádosti zdarma
+ odměna za získání dotace 1,5 % 67.500, -- + DPH
Máme vypracovanou studii.
Usnesení č. 29 / 3 /2020 k bodu č. 15
Zastupitelstvo obce
- schvaluje podání žádosti o dotaci prostřednictvím společnosti Witero, podání zdarma, na výstavbu hasičské
zbrojnice pro JSDH Tuklaty, odměna za získání dotace je 1,5 % 67.500, -- + DPH. Pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Pro
7 (Monika Petrisková, Martina Milotová, Václav Zmrzlík, Ing. Jiří Kalivoda, Ing. Michal
Hrouda, Ing. Martina Pacovská, Ivana Güntherová)
Proti

0

Zdržel se

1 Koníček Lukáš

Bod č.16: Výměna obrubníků Akátová ulice
Jedná se o výměnu obrubníku z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace.
Usnesení č. 30 / 3 /2020 k bodu č. 16
Zastupitelstvo obce
- schvaluje výměnu obrubníků v ulici Akátová podél chodníku v ceně 111.197,79 Kč a výměnu obrubníků pod
strání v částce 106.710,38.Kč
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Pro

8 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0

Bod č. 17: Rekonstrukce ulice K Bytovkám a Na Kopečku
Máme uzavřenou smlouvu z roku 2019, čekalo se na výsledek dotace. Dotaci jsme neobdrželi. V letošním roce nebyla
dotace na opravu vypsána. Cena z rozpočtu obce by byla 1.260.004, -- bez DPH. Je ještě doporučeno vyprojektovat asi
15.metrů chodníku v ulici K Bytovkám – placeno z rozpočtu obce.
Zastupitelé řeší, zda budou volné finance na zafinancováni z důvodů současné situace.

Usnesení č. 31 / 3 /2020 k bodu č. 17
Zastupitelstvo obce
- schvaluje opravu komunikací dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 02.12.2019 se společností Raeder&Falge s.r.o. V
ceně 1.264.004, -- bez DPH + DPH v zákonné výši.
Pro

4

( Monika Petrisková, Václav Zmrzlík, Lukáš Koníček, Ivana Güntherová)

Proti

2

( Ing. Pacovská Martina, Ing. Michal Hrouda)

Zdržel se

2

( Ing. Kalivoda Jiří, Milotová Martina)

Bod nebyl schválen

Bod č. 18: Návrh na sjednocení pozemků v areálu fary
Od roku 2017 se řeší s církví. Bylo již několik variant.
V současné době je připraven tento návrh.

Usnesení č. 32 / 3 /2020 k bodu č. 18
Zastupitelstvo obce
- schvaluje, aby byl církvi předložen návrh směny pozemků církve v areálu fary 27/1 a 27/2 a pozemek 876/4 v ulici
Spojovací za některý z pozemků ve vlastnictví obce p. č. 472, 478, 487, 494 k.ú. Tlustovousy, a návrh na výpůjčku od
církve pozemků 26/1, 26/4 a st.4.

Pro

8 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0

Bod č. 19: Ozelenění svahu v Akátové ulici
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Jedná se o místo po stávajícím plotu, který byl v rámci nového chodníku odstraněn.
Stávající místo bude osázeno novými rostlinami, které korespondují i se svahem pod farou.
Pan O. Kabeláč nabídl a zajistí nákup rostlin se slevou.
O osázení se postarají dobrovolníci.

Usnesení č. 33 / 3 /2020 k bodu č. 19
Zastupitelstvo obce
- schvaluje částku na nákup rostlin ve výši 28.245, -- Kč včetně DPH.

Pro

8 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0

Bod č.20: Natření tribuny na fotbalovém hřišti

Čechie Tuklaty předkládá žádost o schválení natření tribuny + zapůjčení lešení.
Jedná se o dvě cenové nabídky na zapůjčení lešení:
cenová nabídka lešení s reklamou

: 15.000,-- Kč

bez reklamy: 18.000, --Kč

druhá nabídka

: 32.000,-- Kč bez DPH

dále pak na nátěr tribuny:
Pan Svoboda

:18.000,-- Kč

Částka bude čerpána z rozpočtu Čechie Tuklaty.

Usnesení č. 34 / 3 /2020 k bodu č. 20
Zastupitelstvo obce
- schvaluje částku za natření tribuny na fotbalovém hřišti 18.000, --CZK malíř pan Svoboda a pronájem lešení za
15.000, --Kč včetně umístnění reklamy v areálu.

Pro

8 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0
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Bod č.22: Příspěvky zastupitelů

Paní starostka požádala, zda by mohli zastupitelé předat informaci se žádosti o pomoc při čištění rybníka v Tuklatech.
Bližší instrukce podá pan Petr Toman. Do rybníka bude následně nasypán biologický přípravek na rozklad nánosu
bahna.
Dále se probírá, zda je možnost otevření MŠ. Martina Milotová je v kontaktu s paní ředitelkou Gablerovou a
projednávají za jakých podmínek se MŠ otevře. Čeká se na manuál, který vytváří ministerstvo, má být k dispozici
koncem dubna.
Pan Kuneš se dotazuje na fungování fb obce, nelíbí se mu některé skenování zpráv např. IDNES, dále fejetony.
Dotazuje se, proč zmizel jeho příspěvek. Zastupitelka Ing. Pacovská se přidává, že se ji a R. Nešporovi také v minulosti
zmizel příspěvek. Paní starostka odpovídá, že jim nikdo nemaže záměrně příspěvek, a ani nemá nikdo ani zájem mazat
jejich komentáře a dotazy. Probíhá diskuse na téma, co by mělo být na fb zveřejněno, jak by měla být vedena
konverzace.

Zastupitelstvo ukončeno v 20:41

Přílohy:
1.zpáva starostky
2.rozpočtové opatření
3.vícepráce chodníky

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 16.04.2020 od 18:30 hod. v budově
OÚ, Na Valech 19, Tuklaty
Usnesení č. 21 / 3 /2020 k bodu č.5
Zastupitelstvo obce
- schvaluje zařazení svého území do územní působnosti Region Pošembeří o.p.s. na programové období 2021-2027.

Usnesení č. 22 / 3 /2020 k bodu č. 8
Zastupitelstvo obce
- schvaluje změnový list č.1 výstavbu chodníků autobusových zastávek v obci Tuklaty a Tlustovousy, původní cena
díla bez DPH 8.500.000,--DPH 1.785.000,-- celková cena s DPH 10.285.000,-- nová cena bez DPH 9.811.822,33 DPH
2.064.482,69 celková cena s DPH 11.876.305,02.Pověřuje starostku k podpisu dodatku ke smlouvě č.1

Usnesení č. 23 / 3 /2020 k bodu č. 9
Zastupitelstvo obce
-schvaluje příspěvek na Linku bezpečí ve výši 5 000,-- Kč

Usnesení č. 24 / 3 /2020 k bodu č. 10
Zastupitelstvo obce
-schvaluje nabídku Jiřího Kotka v celkové ceně 28.072, --Kč

Usnesení č. 25 / 3 /2020 k bodu č. 11
Zastupitelstvo obce
- schvaluje Kroniku 2018 tak jak byla předložena

Usnesení č. 26 / 3 /2020 k bodu č. 12
Zastupitelstvo obce
- souhlasí se záměrem prodeje, bude vyvěšen záměr a rozhodnutí bude provedeno na základě znaleckých posudků

Usnesení č. 27/ 3 /2020 k bodu č. 13
Zastupitelstvo obce
- schvaluje nákup D-programu pro JSDH Tuklaty ve výši 40.000 Kč

Usnesení č. 28 / 3 /2020 k bodu č. 14
Zastupitelstvo obce
- schvaluje Rozpočtové opatření č. 2, tak jak bylo předloženo
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Usnesení č. 29 / 3 /2020 k bodu č. 15
Zastupitelstvo obce
- schvaluje podání žádosti o dotaci prostřednictvím společnosti Witero, podání zdarma, na výstavbu hasičské
zbrojnice pro JSDH Tuklaty, odměna za získání dotace je 1,5 % 67.500, -- + DPH. Pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Usnesení č. 30 / 3 /2020 k bodu č. 16
Zastupitelstvo obce
- schvaluje výměnu obrubníků v ulici Akátová podél chodníku v ceně 111.197,79 Kč a výměnu obrubníků pod strání
v částce 106.710,38.Kč

Usnesení č. 31 / 3 /2020 k bodu č. 17
Zastupitelstvo obce
- schvaluje opravu komunikací dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 02.12.2019 se společností Raeder&Falge s.r.o.
V ceně 1.264.004, -- bez DPH + DPH v zákonné výši.

Nebylo schváleno v hlasování
Usnesení č. 32 / 3 /2020 k bodu č. 18
Zastupitelstvo obce
- schvaluje, aby byl církvi předložen návrh směny pozemků církve v areálu fary 27/1 a 27/2 a pozemek 876/4 v ulici
Spojovací za některý z pozemků ve vlastnictví obce p. č. 472, 478, 487, 494 k.ú. Tlustovousy, a návrh na výpůjčku od
církve pozemků 26/1, 26/4 a st.4.

Usnesení č. 33 / 3 /2020 k bodu č. 19
Zastupitelstvo obce
- schvaluje částku na nákup rostlin ve výši 28.245, -- Kč včetně DPH

Usnesení č. 34 / 3 /2020 k bodu č. 20
Zastupitelstvo obce
- schvaluje částku za natření tribuny na fotbalovém hřišti 18.000, --CZK malíř pan Svoboda a pronájem lešení za
15.000, --Kč včetně umístnění reklamy v areálu.

Monika Petrisková
starostka obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:
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