OBEC TUKLATY
Na Valech 19 | 250 82 Tuklaty
IČO: 00235822
www.tuklaty.cz | info@tuklaty.cz
Zápis č. 10 / 2020

ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 22.09.2020 od 18:30 v budově OÚ, Na Valech 19, Tuklaty.
Přítomni: Monika Petrisková, Martina Milotová, Václav Zmrzlík, Ivana Güntherová, Ing. Martina Pacovská, Ing. Jiří
Kalivoda, Ing. Jana Růžičková
Omluveni: Lukáš Koníček, Ing. Michal Hrouda
Starostka Monika Petrisková zahájila zasedání zastupitelstva obce Tuklaty 18:30 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 Václavem Zmrzlíkem.
Zápis pořizuje Martina Milotová.

Starostka navrhla program s těmito body:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezence
Schválení programu
Pověření dvou členů ZO k ověřování zápisu ze zasedání ZO
Rozpočtové opatření č. 7/2020
Smlouva o dílo s vítězným uchazečem – dětské hřiště Tlustovousy – doplnění herních prvků

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. Jiří Kalivoda a Ing. Jana Růžičková

Bod č. 4: Rozpočtové opatření č. 7/2020

Usnesení č. 84 / 10 /2020 k bodu č. 4
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje Rozpočtové opatření č.7/2020 tak jak bylo navrženo
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Pro:

7 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

Bod č. 5: Smlouva o dílo s vítězným uchazečem – dětské hřiště Tlustovousy – doplnění herních prvků

Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči
- Acer Woodway s.r.o. na částku 564 441,00 Kč
- Multi Unit s.r.o.

na částku 454 577,64 Kč

Druhý uchazeč byl vyřazen z důvodu nesplněných zadávacích podmínek.

Usnesení č. 85 / 10 /2020 k bodu č. 5
Zastupitelstvo obce Tuklat
- schvaluje smlouvu se společností ACER Woodway s.r.o. na doplnění herních prvků na dětském hřišti
v Tlustovousech na částku s DPH 564 441 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Pro:
5 (Monika Petrisková, Martina Milotová, Václav Zmrzlík, Ivana Güntherová, Ing. Jiří Kalivoda, Ing.
Jana Růžičková
Proti:

0

Zdržel se:

2 ( Ing. Martina Pacovská, , Ing. Jana Růžičková)

Na Zo se dostavili rodiče současného pátého ročníku. Přišli se dotazovat, jak je to s přestupem na druhý stupeň.
Přestup na druhý stupeň podávají rodiče sami dle školského zákona. Rodiče mají svobodnou volbu školy. Obec má za
povinnost zajistit školní docházku. Nemůže za rodiče podávat přihlášky. Smlouva je uzavřena s Českým Brodem, který je
i spádovou školou.
Rodiče se dotazují na ZŠ Nehvizdy. S ředitelem Nehvizd mluveno na začátku září, kdy přislíbil, že vezme část dětí. Škola
Úvaly – nebere, mají problémy sami umístit všechny děti. Nová škola by měla v Úvalech být postavena v roce
2023.Český Brod – vydává rozhodnutí v květnu po přijímacích zkouškách. S krajem jednáno v minulých letech, zatím
bez výsledku. Po volbách do Středočeského kraje bude vyvoláno další jednání. Rodiče se dotazují, zda by bylo možné
zřídit např. každý rok 1 třídu/kontejnerovou/ pro druhý stupeň. Naráží se na problém nedostatku učitelů – druhý
stupeň má na každý předmět být jiný učitel. Dále se diskutuje, jak nejlépe zajistit přechod dětí. Dohoda mezi obcí a
rodiči je, že po volbách bude kontaktován kraj. V případě nepřijetí dětí do škol bude obec plnit svoji zákonnou
povinnost a bude zajišťovat dostupné školy – dle jejich podmínek. Rodiče se domlouvají, že vytvoří na fb skupinu, kde
budou kontaktovat rodiče z okolních obcí, aby se mohli spojit a pomoci tak důrazněji „zatlačit“ na kraj. Jsou odhodlané
jít i protestovat před daný úřad.
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Dále si vzal slovo pan Bernát a dotazuje se, zda bylo dohledáno, kolik platili lidi z Tuklat a Tlustovous za vodovodní a
kanalizační přípojky. Byla dohledána částka 21.000, -- Kč. Částku potvrdil i jeden z rodičů, když dostavil dům a chtěl se
připojit, obec po něm chtěla zaplatit tuto částku, ale smlouvu a ani potvrzení nemá.
Dále dotazoval na pokračování komunikace s projektanty na vodovodní přípojku – vše je v procesu.
Zastupitelstvo ukončeno: 21,15

1.Zpráva starostky
2.Rozpočtové opatření č.7
3.Souhrn usnesení

Monika Petrisková
Starostka obce

Ing. Jana Růžičková
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 22.09.2020 od 18:30 hod. v budově OÚ, Na
Valech 19, Tuklaty.

Usnesení č. 84 / 10 /2020 k bodu č. 4
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje Rozpočtové opatření č.7/2020 tak jak bylo navrženo

Usnesení č. 85 / 10 /2020 k bodu č. 5
Zastupitelstvo obce Tuklat
- schvaluje smlouvu se společností ACER Woodway s.r.o. na doplnění herních prvků na dětském hřišti
v Tlustovousech na částku s DPH 564 441 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Monika Petrisková
Starostka obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:
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