Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice
konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00
hodin starostou obce Mgr. Jaroslavem Poštou (dále jako „předsedající“).
Předsedající přivítal přítomné zastupitele a občany obce. Konstatoval, že je přítomno 10
zastupitelů a zasedání je tudíž usnášeníschopné. Zastupitelé Michal Křižan, Ondřej Macháč,
Miroslav Laštovka a Ludmila Hladíková se řádně omluvili. Zastupitelka Alena Hájková
nahlásila pozdější příchod. K zápisu z minulého jednání zastupitelstva nebyly obdrženy žádné
připomínky. Zápis byl řádně podepsán ověřovateli a je platný.
Zapisovatelkou dnešního zastupitelstva jmenoval předsedající Helenu Sokolovou.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a současně i v elektronické
podobě. Pozvánka byla zaslaná v termínu a dokumenty byly zveřejněny zastupitelům obce na
webových stránkách Obce Tuchlovice v elektronické podobě. Předložený a zastupitelům
zaslaný program navrhl doplnit o bod Veřejnoprávní smlouvy na dotace pro rok 2017 a zařadit
ho jako bod č.10 a o bod Nový návrh odměn neuvolněným zastupitelům a zařadit ho jako bod
č.11 ostatní posunout.
Nově navržený program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Rozpočtová opatření č.14 a č.15/2016
4. Návrh a schválení rozpočtu Obce Tuchlovice na rok 2017
5. Odpisový plán MŠ, ZŠ a Obce Tuchlovice na rok 2017
6. Vyřazení majetku Obce Tuchlovice
7. OZV č.1 – č.6/2016
8. Návrh na prodej obecní nemovitosti p.č.2358
9. Smlouva o obstarání věci – psí útulek Bouchalka
10. Veřejnoprávní smlouvy pro rok 2017
11. Nový návrh odměn neuvolněným zastupitelům
12. Schválení smlouvy o dílo napojení cyklostezky část Kačická a Tuchlovická
13. Krajská finanční kontrola – dílčí přezkum
14. Různé (chodník směr Slovanka, přiznání dotace SFDI)
15. Závěr
Návrh usnesení č. Z-06-1/2016:
Zastupitelstvo Obce Tuchlovice schvaluje program zastupitelstva z 19. prosince 2016
Výsledek hlasování: Pro: 10
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
2. Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhuje ověřovateli zápisu pana Oliče a pana Martince protinávrhy nejsou žádné.
Návrh usnesení č. Z-06-2/2016:
Zastupitelstvo Obce Tuchlovice určuje ověřovateli zápisu pana Vladimíra Oliče a pana Ondřeje
Martince
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Výsledek hlasování: Pro: 10
Usnesení bylo schváleno

Proti:

0

Zdržel se:

0

Paní Alena Hájková přišla na jednání zastupitelstva v 18,10 hod.
3. Rozpočtová opatření č. 14 a č. 15 /2016
Místostarostka obce seznámila přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 14 a č. 15 /2016, které
byly dříve Radou obce schváleny případně doporučeny k projednání na zastupitelstvu.
Návrh usnesení č. Z-06-3/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.
14 a schvaluje rozpočtové opatření č.15/2016.
Výsledek hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
4. Návrh a schválení rozpočtu Obce Tuchlovice na rok 2017
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2017. Konstatoval, že návrh
rozpočtu Obce Tuchlovice pro rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu
Tuchlovice a současně na „elektronické úřední desce“, a to nejméně 15 dní podle zákona
250/2000 Sb. § 11). Návrh rozpočtu obce na rok 2017 byl sestaven na základě plnění rozpočtu
ke dni 30.11.2016, s přihlédnutím k plnění rozpočtu k 31.12.2015, včetně známých nutných
výdajů v roce 2017.
Návrh usnesení č. Z-06-4/2016: Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu Obce Tuchlovice na
rok 2017 v paragrafovém znění. Rozpočet Obce Tuchlovice na r. 2017 dle předloženého návrhu
schvaluje jako vyrovnaný. Zastupitelstvo dále schvaluje stanovení závazných ukazatelů obcí
zřízeným organizacím tj. MŠ Tuchlovice a ZŠ Tuchlovice na rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 11
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
5. Odpisový plán MŠ, ZŠ a Obce Tuchlovice na rok 2017
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s odpisovým plánem MŠ a ZŠ Tuchlovice. Dále
seznámil přítomné s odpisovým plánem Obce Tuchlovice pro rok 2017.
Návrh usnesení č. Z-06-5/2016: Zastupitelstvo schvaluje Odpisový plán na rok 2017 ZŠ
Tuchlovice a Odpisový plán na rok 2017 MŠ Tuchlovice. Výše odpisů je součástí
neinvestičního příspěvku zřizovatele v Návrhu rozpočtu Obce Tuchlovice na rok 2017.
Zastupitelstvo dále schvaluje odpisový plán Obce Tuchlovice na rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
6. Vyřazení majetku Obce Tuchlovice
Místostarostka obce seznámila přítomné s návrhem vyřazení majetku Obce Tuchlovice na rok
2017.
Návrh usnesení č. Z-06-6/2016: Zastupitelstvo schvaluje návrh vyřazení majetku Obce
Tuchlovice na rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 11
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
7. OZV č.1 – č.6/2016
Předsedající seznámil přítomné postupně s návrhem všech obecně závazných vyhlášek č. 1, č.
2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6/2016. Předsedající navrhuje hlasovat nejprve o návrhu změny textu
obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 v čl.VI odst. 2) písm. f) , a poté navrhuje hlasovat o všech
obecně závazných vyhláškách jako celku.
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Návrh usnesení č. Z-06-7a/2016: Zastupitelstvo schvaluje hlasovat o návrhu změny textu
obecně závazné vyhlášky č.2/2016 v článku VI odst.2) písmeno f) a poté souhrnně o všech
obecně závazných vyhláškách najednou.
Výsledek hlasování: Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
Po hlasování začala rozsáhlá diskuze na základě doporučení předsedajícího osvobodit dle
článku VI odst.2) písmeno f) jen děti do věku 3 let (v době mateřské dovolené). Všechny
doposud nám známé vyhlášky, z okolních obcí a měst, o místním poplatku neosvobozují od
poplatku děti do 15 let věku. Do diskuze se zapojili téměř všichni zastupitelé. V diskuzi
převažoval názor ponechat osvobození od poplatku dětem do 15 let věku. V diskuzi bylo
zmíněno dobré hospodaření obce a její úspory za rok 2016. Na tomto základě může
zastupitelstvo rozhodnout o pokračování osvobození dle předešlé vyhlášky.Pan Král podal
návrh na usnesení ponechat osvobození od poplatku v dosavadní výši.
Návrh usnesení č. Z-06-7b/2016: Zastupitelstvo schvaluje v textu obecně závazné vyhlášky
č.2/2016 v článku VI odst.2) písmeno f) ponechat znění „děti do 15 let věku“.
Výsledek hlasování: Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
Po hlasování o návrhu změny textu došlo na hlasování o schválení OZV jako celku.
Návrh usnesení č. Z-06-7c/2016 : Zastupitelstvo schvaluje předložené návrhy Obecně
závazných vyhlášek (OZV) č.1/2016, č.2/2016,č.3/2016,č.4/2016, č.5/2016 a č.6/2016 vč.
jejich příloh. Zastupitelstvo obce doporučuje vyvěsit všechny OZV dne 20.12.2016 na úřední
desce obce a na webových stránkách.
Výsledek hlasování: Pro: 11
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
8. Návrh na prodej obecní nemovitosti p.č.2358
Předsedající seznámil přítomné návrhem prodeje zastavěné obecní nemovitosti p.č. 2358 v ul.
Kačická. Záměr prodeje byl vyvěšen dle §39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.
Návrh usnesení č. Z-06-8/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecní nemovitosti
č.p.2358 za cenu 200Kč/m2 pod podmínkou, že dojde k odkoupení přilehlé nemovitosti žadatele
od současných vlastníků tj. pozemku p.č. 82 vše v k.ú. Tuchlovice
Výsledek hlasování: Pro: 11
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
9. Smlouva o obstarání věci – psí útulek Bouchalka
Místostarostka obce seznámila s návrhem smlouvy o obstarání věci – psí útulek Bouchalka.
Návrh usnesení č. Z-06-9/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o obstarání věci s psím
útulkem Bouchalka a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
10. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2017
Předsedající seznámil přítomné se zněním veřejnoprávních smluv o dotaci na rok 2017 a výší
dotace u jednotlivých smluv. Výše dotace byla schválena v rozpočtu obce pro rok 2017.
Veřejnoprávní smlouvy jsou pro jednotlivé NNO v rozpočtu obce pro rok 2017 schváleny takto:
AFK Tuchlovice, z.s. ve výši 650 tis. Kč, TJ Tuchlovice ve výši 500 tis. Kč, Volejbalový klub
Tuchlovice ve výši 120 tis. Kč a Folklorní sdružení Čtyřlístek ve výši 50 tis. Kč
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Návrh usnesení č. Z-06-10/2016 Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvy pro
jednotlivé NNO v rozpočtu obce pro rok 2017 takto: AFK Tuchlovice, z.s. ve výši 650 tis. Kč,
TJ Tuchlovice ve výši 500 tis. Kč, Volejbalový klub Tuchlovice ve výši 120 tis. Kč a Folklorní
sdružení Čtyřlístek ve výši 50 tis. Kč
Výsledek hlasování: Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
11. Nový návrh odměn neuvolněným zastupitelům
Předsedající seznámil přítomné s doporučením rady obce schválit na zastupitelstvu novou
formu odměňování neuvolněných zastupitelů obce. Podle tohoto návrhu budou od 1. 1. 2017
neuvolnění zastupitelé obce odměňováni na základě § 72 zákona o obcích dle prováděcího
právního předpisu k nařízení vlády č.37/2003 Sb., a to v jeho horní sazbě. Podmínkou pro
získání jednotlivé měsíční odměny je minimálně 66% účast na posledních po sobě jdoucích
šesti jednáních zastupitelstva. V mimořádných případech tj. svatba, účast na pohřbu aj., může
zastupitelstvo obce schválit nižší procentuální účast pro nárok na měsíční odměnu. Účinnost
tohoto návrhu je od 1. 1. 2017. Pro posouzení procentuální účasti na rok 2017 se vychází z
účasti na zastupitelstvu v roce 2016. Nově zvolený zastupitel bude po dobu prvních šesti
jednání zastupitelstva odměňován v plné výši. Ruší se usnesení zastupitelstva z ustavujícího
jednání obce č. 26/2014/13 z října 2014.
Návrh usnesení č. Z-06-10/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh měsíčních
odměn neuvolněným zastupitelům pro rok 2017 dle předloženého návrhu..
Výsledek hlasování: Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
12. Schválení smlouvy o dílo napojení cyklostezky část Kačická a Tuchlovická
Předsedající seznámil přítomné se smlouvou o dílo na napojení cyklostezky část Kačická a část
Tuchlovická se společností Chládek a Tintěra a.s. Dílo by mělo být dokončeno do 31.5.2017.
Návrh usnesení č. Z-06-11/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo se společností
Chládek a Tintěra a.s. na napojení cyklostezky část Kačická a část Tuchlovická a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
13. Krajská finanční kontrola – dílčí přezkum
Předsedající seznámil přítomné s dílčím přezkumem krajské finanční kontroly za rok 2016.
Návrh usnesení č. Z-06-12/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí dílčí přezkum krajské
finanční kontroly za rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 11
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
14. Různé (chodník směr Slovanka, přiznání dotace SFDI)
Informace o studii chodníku mezi zastavenou částí obce a MČ Slovanka. Informace o přiznání
dotace od SFDI na napojení cyklostezky část Tuchlovická a část Kačická. Dále vystoupil občan
obce pan Skalický s požadavkem rekonstrukce ul. od Karlovarké podél domu dle pasportu ul.
„pod KV silnicí“ z důvodu již předešlých žádostí, požadavkem osazení sloupu sáčky na psí
exkrementy a požadavku zajištění snížení rychlosti na karlovarské silnici a omezení průjezdu
kamionů. Starosta obce odpověděl na všechny požadavky: 1) omezení rychlosti – bude
dosaženo instalací nového monitorovacího systému na stanoviště současného radaru, 2) na
rekonstrukci ulice musí nejprve dojít k vytvoření projektové dokumentace popř. rozšíření
projektové dokumentace na tuto lokalitu, ale té musí předcházet „studie“ na odvodnění území
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kolem fotbalových kabin a sondáž, která proběhne v počátku roku 2017, popř. domluva na
odvodnění při rekonstrukci kanalizace a vodovodu od VKM, a.s.. V současnosti však mají při
tvorbě projektové dokumentace a následné rekonstrukci prioritu jiné místní komunikace, které
jsou více frekventované, 3) sáčky na psí exkrementy budou do této lokality dodány.
15. Závěr
Předsedající zakončil zasedání zastupitelstva v 20,15 hod., následující zasedání zastupitelstva
bude koncem ledna popř. začátkem února 2017.

Zapsala: Helena Sokolová

Mgr. Jaroslav Pošta
starosta

Ověřovatelé:

Ondřej Martinec

Ing. Vladimír Olič
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