Zápis č. 2/2017
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 13. 3. 2017 od 18.00 hod v klubovně SDH.
Přítomni: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Petr Horký, Petr Jenšovský, Jaroslav
Hrouda, Lukáš Koníček.
Omluveni: Martina Milotová, Michal Chroust, Drahomír Ducháč
Starostka zahájila zasedání zastupitelstva obcí Tuklaty a Tlustovousy v 18.03 hod., přivítala přítomné
a konstatovala, že je přítomno 6 zastupitelů, 3 jsou pro nemoc omluveni, zasedání bylo řádně svoláno
a je usnášení schopné.
Ze zasedání obecního zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který je přílohou zápisu. Dále si
zvukový záznam pořizuje na telefon Martina Vodičková pro účely pořízení zápisu zjednání
Starostka navrhla program s těmito body:
1. Prezence
2. Schválení programu
3. Pověření dvou členů ZO k ověřování zápisu ze zasedání ZO
4. Zpráva starostky
5. Informace o projektech
6. Zprávy z výborů
7. Schválení účetní závěrky MŠ
8. Žádost o přerušení provozu MŠ v termínu 17. 7. - 1. 9. 2017
9. Pasport místních komunikací
10. Rozpočtové opatření 2016
11. Program a rozpočet oslav 810/790
12. Připomínky k první aktualizaci Územního plánu
13. Ukončení nájmu rybníka v Tuklatech
14. Záměr využití areálu bývalé fary
15. Strategický plán
16. Stanovení odměny neuvolněnému členu ZO, který vykonává funkci starosty
17. Dostavba polní cesty ve Slezkách - předkládá JUDr. Ing. Jana Ammerlaan
18. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 866/5, 866/6, 910/6 a 910/7 od ÚZSVM (Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových) - předkládá Monika Petrisková
19. Technický dozor investora (TDI) a koordinátor BOZP - Rekonstrukce a rozšíření kapacity Z Š předkládá Monika Petrisková
20. Multifunkční hřiště - předkládá Martina Pacovská, Čechie Tuklaty
21. Oslavy 95 let založení klubu Čechie Tuklaty-předkládá Martina Pacovská, Čechie Tuklaty
22. Žádost o podporu činnosti Region Pošembeří o.p.s. - předkládá Monika Petrisková
23. Parkoviště Tuklaty - dotační agentura - výběrové řízení - předkládá Monika Petrisková
24. Komíny fara - předkládá Monika Petrisková
25. Dotace na polní cesty - předkládá Monika Petrisková
26. Příspěvky zastupitelů

Bod č. 2: Schválení programu
Zastupitelstvo obce Tuklaty
schvaluje program zasedání zastupitelstva:
6
Pro:
0
Proti:
0
Zdržel se:
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Petr Horký, Petr Jenšovský, Jaroslav Hrouda,
Lukáš Koníček.

Bod č. 3: Pověření dvou členů zastupitelstva obce k ověřování zápisu ze zasedání ZO
Tuklaty
Jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni zastupitelé Petr Jenšovský a Lukáš Koníček.

Bod č. 4: Zpráva starostky k 10. 3. 2017
Rekonstrukce ZŠ - dotace
Byly předány zbývající podklady pro přidělení dotace na rekonstrukci školy dotační agentuře LK
Advisory. Proběhlo několik jednání se společností Polabská-stavební s.r.o., která bude provádět
stavební práce. Řešíme stěhování školy. Musíme udělat maximum proto, aby nedošlo ke zkrácení
školního roku na dobu delší než nezbytně nutnou. A po tuto nezbytně nutnou dobu se budeme snažit
zajistit družinu.
Bylo zjištěno, že obec nebyla zařazena do aukce el. energie a faktury za energii nadále chodí od
společnosti ČEZ. ZO schválilo zařazení obce do aukce organizované společností E-Centre dne 29. 6.
2015. Aktuálně jednáme o znovu zařazení obce. Vzhledem k cenám za tuto elektřinu mohla obec
ušetřit ročně cca 10%. Obec platí ročně za el. energii cca 270.000 Kč, roční úspora 27.000,-Kč.
OSSZ v Kolíně jsme doložili chybějící údaje do ELDZ, které urgovali u p. Růžičky několik let.
Máme přislíbeny 4 pracovníky pro Veřejně prospěšné práce na rok 2017, každého vždy na 6 měsíců.
Obdrželi jsme informaci o možné dotaci pro obce ze Střed. Kraje:
Fond obnovy venkova 2017 - 2020 obce do 2000 obyvatel, předkládání žádostí 18.4.2017 30.6.2020
Oblasti podpory: Dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanské vybavení, veřejná
prostranství, zpracování projektové dokumentace (DSP nebo vyššího stupně) na projekty
spolufinancované z jiných veřejných zdrojů (mimo příjemce a SČK)
Dotace 1000 Kč/obyvatel (dle ČSÚ k 31.12. 2016), max 80 % (100.000 Kč - 2.000.000 Kč)
Zúčastnila jsem se jednání v Centru pro regionální rozvoj v Praze ohledně získání evropské dotace na
výstavbu parkoviště či parkovacího domu z Výzvy IROP 1.2 Terminály a parkovací systémy, Opatření
Strategie ITI 1.1.1., další informace v přidaném bodě č. 23.
Proběhla jednání s obcí Horoušany a Úvaly o navýšení autobusových spojů 1.484 navazující na
příjezdy vlaků a s obcí Vyšehořovice o autobusovém spojení Tu klaty-Tlustovousy- HoroušanyVyšehořovice - Nehvizdy. Školní autobus do Nehvizd má plnou kapacitu již z Horoušan, proto je

navýšení ranního spoje v uvedené trase žádoucí. Dále budeme jednat o navýšení jednoho
odpoledního spoje z Nehvizd.
Dostali jsme informaci od provozovatele vodovodu Vodos Kolín o napojování nových odběratelů
vody - v současné době není možné nového odběratele vody připojit. Vodos Kolín prověřuje
možnost dalšího posílení. Bylo sděleno, že předchozí vlastník vydával souhlasná stanoviska bez
ohledu na danou situaci a od roku 2010 se začal projevovat nedostatečný nátok.
Stavební práce:
V naší obci probíhá rekonstrukce mostku na návsi v Tuklatech, práce by měly být dokončeny do 1.4.
2017
Dále probíhá přeložka vedení v Tlustovousech, parcel. Č. 551, 555 termín do 17. 3. a v ul. Spojovacítermín dokončení je 13. 3. - 8. 4. 2017.
Od minulého týdne probíhá příprava na zpevnění polní cesty ve Slezkách, další informace v přidaném
bodě.

Bod č. 5: Informace o projektech
Ulice Spojovací
Cena rekonstrukce této ulice je dle projektu cca 4 500 000 Kč. Proběhne kontrola projektu, smlouvy a
budeme zajišťovat dalších činnosti, aby bylo vše připraveno v případě vypsání dotačního titulu na
rekonstrukci, které se očekává na podzim 2017.
Na Valech 19 - Kolaudace
Požární zpráva i situace na místě nebyla v pořádku již v srpnu 2016.
Byla podána žádost o závazné stanovisko pro energetické úspory objektu a žádost o závazné
stanovisko pro částečnou kolaudaci stavby včetně požární zprávy pro částečnou kolaudaci, včetně
výkresů skutečného provedení stavby, která se odkazuje na 2. požární zprávu, která byla zpracována
pro energetické úspory objektu. Od ing. Slepičkové jsme obdrželi první týden v lednu, bylo zasláno
na Hasiče Kolín, paní Čmugrovou. Koncem února jsme obdrželi nesouhlasná stanoviska k oběma
žádostem.
nebylo postupováno dle ČSN a mělo být
popisy v půdorysech objektu neodpovídají popisu ve zprávě, půdorysům v ostatních dílčích
projektech.
Bylo reklamováno u ing. Slepičkové, přepracování obou požárních zpráv zatím nedodáno.
Ostatní stanoviska jsou již připravená (hygiena, ZP)
Požární zpráva je podmínkou částečné kolaudace, ale i změny před dokončením stavby (podmínka
dotace SFŽP).
Probíhají práce na zesílení stropu
Neobdrželi jsme dotaci na opravu kulturních památek z Havarijního programu Ministerstva kultury
ČR.
Základní škola - rekonstrukce a přístavba
Viz zpráva starostky
Chodník mezi obcemi

Od projektantky p. Kubínové jsme obdrželi projektovou dokumentace pro územní a stavební
rozhodnutí. Probíhá inženýring, o dalším postupu Vás budu informovat.
Chodník Tlustovousy
Podle předané dokumentace ukončené z důvodu nezpracování křižovatky v Tlustovousech, nemůže
paní Kubínová pokračovat v napojení projektu. Proběhne kontrola smlouvy a předaných dokumentů
se stanovením dalšího postupu.

Bod č. 6: Zprávy z výborů
Finanční výbor
všichni členové jsou omluveni.
Školský výbor
všichni členové jsou omluveni.
Stavební výbor
všichni členové jsou omluveni.
Kontrolní výbor
Předseda kontrolního výboru zast. Ammerlaan rezignuje na svoji funkci z důvodu časové
vytíženosti.
Zast. Horký chce na pozici předsedy kandidovat, zamýšlí nejprve vytvořit tým.
Usnesení č. 14/2/2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty:
volí Petra Horkého do funkce předsedy kontrolního výboru a Petra Jenšovského a Lukáše
Koníčka jako členy kontrolního výboru.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

6
0
0

Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Petr Horký, Petr Jenšovský, Jaroslav Hrouda,
Lukáš Koníček.
Zast. Ammerlaan sděluje, že na faře byly nalezeny ornáty po posledním tuklatském faráři, navrhuje
vystavit je na faře. Starostka říká, že vyžádá cenovou nabídku od truhláře na zhotovení 3 vitrín,
předpokládá celkovou cenu cca 3 tis. Kč.

Bod č. 7: Schválení účetní závěrky MŠ
Usnesení č. 15/2/2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty:
schvaluje účetní závěrku MŠ tak, jak byla předložena.
Pro:

6

Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Petr Horký, Petr Jenšovský, Jaroslav Hrouda,
Lukáš Koníček.
Bod č. 8: Žádost o přerušení provozu MŠ v termínu 17.7. - 1.9. 2017
Usnesení č. 16/2/2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty:
schvaluje přerušení provozu MŠ v termínu 17.7. - 1.9. 2017.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

6
0
0

Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Petr Horký, Petr Jenšovský, Jaroslav Hrouda,
Lukáš Koníček.

Bod č. 9: Pasport místních komunikací
Starostka upozorňuje, že vypracovanou studii ČEZu nelze použít jako podklad pro žádost o dotaci.
Firma GIS Projekt, od níž má obec software pro nahlížení do katastru nemovitostí, zaslala obci
cenovou nabídku na zpracování pasportu komunikací, který zahrnuje komunikace, veřejné osvětlení,
mosty a lávky, dopravní značení svislé i vodorovné, parkoviště, chodníky. Celková částka v nabídce je
36.592 Kč bez DPH.
K dispozici máme ještě nabídku od firmy ELTODO zpracovává pouze osvětlení. Společnost Kabelspoj
nabízí obdobné služby s odlišnou strukturou nabízených položek. Nabídky nelze vzájemně objektivně
porovnat.
Zast. Jenšovský poukazuje na svoji důvěru k ČEZu a jejich zpracování studie veřejného osvětlení.
Uvádí, že objel celou obec, zapsal všechna světla v obci, v Tuklatech označená přímo čísly lamp, jinde
čísly domů, před kterými se lampy nacházejí, a tento podklad byl firmě ČEZ předán jako výchozí pro
zpracování studie. Prokart - spolupráce na výrobě map obcí.
Starostka zjistí, zda je v cenové nabídce GIS Projektu zahrnuta kabeláž a bod se projedná na další
schůzi ZO koncem března.

Bod č. 10: Rozpočtové opatření č. 5/2016
Už k 2.12. 2016, kdy nové vedení přebíralo účetnictví, byly mnohé položky a paragrafy rozpočtu
překročeny a s ohledem na to, že během prosince obec obdržela ještě velké množství faktur, musel
být rozpočet upraven v téměř všech položkách. Došlo vždy k přesunu mezi položkami.
Usnesení č. 17/2/2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty:
schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2016.

6

0
0

Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Petr Horký, Petr Jenšovský, Jaroslav Hrouda,
Lukáš Koníček.

Bod č. 11: Program a rozpočet oslav 810/790
Starostka zmiňuje, že zatím není k dispozici rozpočet, ale předpokládají se zhruba náklady ve výši
60.000 Kč. Diskutuje se o vybírání vstupného na oslavy, o možnosti prodeje upomínkových předmětů,
aby se příspěvek obce snížil. Možností je vybírat vstupné pouze na koncert.
Usnesení č. 18/2/2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty:
schvaluje rozpočet oslav v částce 60.000 Kč.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

5
0
1

Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Petr Horký, Jaroslav Hrouda, Lukáš Koníček.
Zdržel se: Petr Jenšovský

Bod č. 12: Námitky k návrhu 1. aktualizace územního plánu obce Tuklaty
Zast. Jenšovský vysvětluje proces aktualizace ÚP občanům, kteří se na celý proces dotazují. Na
základě žádostí občanů, kteří mají požadavky na změnu ÚP, obec schválila zpracování změn ÚP č. 1.
Po veřejném projednání budou vzneseny námitky a připomínky, p. Šplíchal je zapracuje a předloží je
zastupitelstvu ke schválení. Zast. Ammerlaan vysvětluje, že ve stavebním zákoně je dáno, že
aktualizaci ÚP může hradit obec nebo navrhovatelé.
Starostka vysvětluje, že obec Tuklaty hodlá využít část pozemku p.č.1082 v k.ú. Tuklaty pro výstavbu
Parkoviště P+R nebo parkovacího domu u nádraží, zároveň hodlá využít pozemky na výstavbu
chodníku nebo cyklostezky mezi Tuklaty a Tlustovousy. Stavba st. 3/2 v k.ú. Tuklaty je využívána jako
dílna nebo pro drobné podnikání, nikdy nebyla využívána pro bydlení. Jedná se o opravu chyby
označení v ÚPD. Způsob využití této stavby je občanská vybavenost.
Usnesení č. 19/2/2017
Zastupitelstvo obce
souhlasí s podáním těchto námitek obcí Tuklaty k 1. aktualizaci Uzemní plánovací
dokumentace obce:
Parkoviště P+R nebo parkovacího domu u nádraží na pozemku p.č.1082 v k.ú. Tuklaty
Chodník nebo cyklostezka mezi Tuklaty a Tlustovousy na pozemcích p.č. 121,126/1,
126/2, v k.ú. Tuklaty a p.č. 72, 75/2, 46/4, 46/7, 47/1, 47/2 v k.ú. Tlustovousy

Oprava způsobu využití stavby na pozemku p.č. 3/2 v k.ú. Tuklaty z bydlení NP na
-

občanskou vybavenost
ukládá starostce, aby v rámci řízení o vydání návrhu změny č. 1 Územního plánu vznesla
k veřejnému projednání námitku požadující změnu funkčního využití pozemků

Pro:
Proti:
Zdržel se:

6

0
0

Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Petr Horký, Petr Jenšovský, Jaroslav Hrouda,
Lukáš Koníček.

Bod č. 13: Ukončení pronájmu rybníka
Dne 1.4. 2012 byla uzavřena smlouva o užívání rybníka v Tuklatech, jejímž předmětem je jeho
obhospodařování. Rybářský spolek Tuklaty zanedbal během mrazivých týdnů v lednu a únoru péči o
tuklatský rybník, následkem čehož došlo k úhynu většího množství ryb. Z tohoto důvodu bude
smlouva se spolkem ukončena.
Zast. Jenšovský navrhuje jednoho občana, který má zájem o rybník pečovat.
Zast. Ammerlaan upozorňuje na nešťastné formulace a termíny ve smlouvě o nájmu rybníka ve
prospěch nájemce.
Usnesení č. 20/2/2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty:
bere na vědomí ukončení pronájmu rybníka v Tuklatech Rybářskému spolku Tuklaty.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

6
0
0

Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Petr Horký, Petr Jenšovský, Jaroslav Hrouda,
Lukáš Koníček.

Bod č. 14: Využití areálu bývalé fary v Tuklatech
Dokument Využití areálu bývalé fary v Tuklatech pro potřeby občanské vybavenosti obce Tuklaty je
podkladem obce určený k prezentaci záměru obce k využití bývalé fary a celého areálu občanům
obce, vlastníkům pozemků a dalším subjektům, při podávání žádostí o dotaci, atd. Materiál vznikl na
základě závěrů jednání obecního zastupitelstva k využití objektu fary.
Usnesení č. 21/2/2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty:
schvaluje materiál Využití areálu bývalé fary v Tuklatech pro potřeby občanské vybavenosti
obce Tuklaty.

6
0
0

Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Petr Horký, Petr Jenšovský, Jaroslav Hrouda,
Lukáš Koníček.
Bod č. 15: Strategický plán
Zast. Ammerlaan upozorňuje na to, že bylo domluveno, že se Strategický plán se předloží občanům
k připomínkám co nejdříve, aby bylo možné jej následně na dubnovém zastupitelstvu schválit a moci
jej použít pro zamýšlený účel tj. jako podklad k žádostem o dotaci. Navrhuje zmínit možnost
připomínkování Strategického plánu vTuklatských novinkách. Zast. Horký vyzývá ostatní zastupitele,
aby Strategický plán doplnili. Starostka navrhuje, aby zast. Horký sepsal pár úvodních slov na webové
stránky obce, jako výzvu pro občany k připomínkování. Zast. Jenšovský navrhuje poslat SMS.
Usnesení č. 22/2/2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty:
bere na vědomí návrh strategického plánu, tak, jak byl předložen panem Horkým, a který
bude po úpravě předložen občanům k připomínkám.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

6
0
0

Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Petr Horký, Petr Jenšovský, Jaroslav Hrouda,
Lukáš Koníček.

Bod č. 16: Stanovení odměny neuvolněnému členu zastupitelstva
Stanovení odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který vykonává funkci starosty. Maximální
výše odměny je 0,6 násobku výše měsíční odměny uvolněného zastupitele vykonávajícího funkci
starosty. Zkracuje se úvazek asistentky starostky.
Usnesení č. 23/2/2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty:
-schvaluje odměnu neuvolněné člence zastupitelstva obce Monice Petriskové ve výši 0,6
násobku výše měsíční odměny uvolněného zastupitele tj. 26.926 Kč. a to ode dne 1.4. 2017.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

6
0
0

Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Petr Horký, Petr Jenšovský, Jaroslav Hrouda,
Lukáš Koníček.

Bod č. 17: Dostavba polní cesty ve Slezkách
Polní cesta v Slezkách bude na základě smlouvy s Pozemkovým úřadem Kolín opatřena asfaltovým
povrchem v celé své délce, kromě konce (za farou) v délce cca 35 m, to obec zjistila až při vytyčování

cesty. Projekt měla mít dle informace zástupkyně PÚ Kolín obec k připomínkám, ale návrh na úpravu
obec nevznesla bez zřejmého důvodu. Pozemkový úřad je ochoten provést změnu stavby před
dokončením tím, že napojení asfaltované silnice zahrne do svého projektu. Obec tak nebude muset
hradit náklady projektu a zaplatí pouze vytyčení a výstavbu. Technika bude na místě a dodavatel
stavby společnost Colas použije stejnou cenovou kalkulaci výstavby jednoho metru výstavby cesty
jako vysoutěženou pro Pozemkový úřad. Odhad ceny dostavby cesty je dle 135 tis. Kč bez DPH.
Navrhuje se tedy použít vysoutěženou nabídku dle VVŘ provedené Pozemkovým úřadem. Společnost
Colas také nabízí skrývku zeminy. Bylo by vhodné alespoň část skrývky v obci zachovat, je nutno najít
vhodné místo, kde by byla zemina deponována.
Zast. Ammerlaan dohodla se stavebníky, že některé stromy, které nebylo třeba kácet, pokáceny
nebudou, např. stromy u křížku, akátový remízek. Silnice bude doplněna stromořadími, o která
stavebník musí ještě rok pečovat.
Zast. Jenšovký je proti realizaci 35 m komunikace mezi dvěma komunikacemi.
Ostatní zastupitelé argumentují významným využitím celé komunikace k procházkám matek
s kočárky, s dětmi na odrážedlech, k projížďkám na in-linech.
Usnesení č. 24/2/2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty
schvaluje záměr na dostavbu polní cesty Ve Slezkách
schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Colas s.r.o.
pověřuje starostku M. Petriskovou uzavřením a podpisem výše uvedené smlouvy o dílo.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
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Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Petr Horký, Jaroslav Hrouda, Lukáš Koníček.
Zdržel se: Petr Jenšovský

Bod č. 18: Bezúplatný převod pozemků parc. č. 866/5, 866/6. 910/6, 910/7 od ÚPZSVM
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových navrhl obci bezúplatný převod pozemků p. č.
866/5, 866/6, 910/6, 910/7.
Usnesení č. 25/2/2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty
schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 866/5, 866/6, 910/6, 910/7, k. ú. Tuklaty,
zapsaného na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Tuklaty, obec Tuklaty v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm
Kolín, z vlastnictví České republiky-ÚZSVM do vlastnictví Obce Tuklaty.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
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Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Petr Horký, Petr Jenšovský, Jaroslav Hrouda,
Lukáš Koníček.

Bod č. 19: Výběr nejlepší nabídky na Technický dozor investora (TDI) a koordinátora BOZP pro
projekt Rekonstrukce a rozšíření ZŠ Tuklaty
Bylo osloveno několik dodavatelů TDI a BOZP. Na základě jejich nabídek byla vybrána nejlepší
nabídka z hlediska finančního i z hlediska časové a jiné flexibility dodavatele.
Usnesení č. 26/2/2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty
schvaluje výběr nejlepší nabídky na Technický dozor investora a koordinátora BOZP dle
přeloženého porovnání nabídek - firmu IN G A R A - Ing. Aleše Řadu.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
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Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Petr Horký, Petr Jenšovský, Jaroslav Hrouda,
Lukáš Koníček.

Bod č. 20: Multifunkční hřiště - předkládá Martina Pacovská, Čechie Tuklaty
Pan Procházka Vrat. ml. děkuje za přijetí, chce navázat na jednání z listopadu 2016 a oznamuje, že se
Čechii Tuklaty nepodařilo získat dotaci na víceúčelové hřiště, ukazuje fotky projektu, sděluje, že mají
zažádáno o dotaci od ČEZu na oranžové hřiště. Dotazují se na možnost budování hřiště bez dotace,
zda obec bude do hřiště investovat. Zast. Ammerlaan se ptá na rozpočet. Pan Procházka ml. uvádí
částku 2.400.000 Kč s tím, že při budování hřiště svépomocí lze částku snížit o cca 500.000 Kč.
Starostka upozorňuje na absenci členů finančního výboru. Zast. Jenšovský se dotazuje na strukturu
financování v rámci plánované dotace - 60 % dotace a 40 % spoluúčast obce, přičemž Čechie slíbila
zajistit z této částky vysoký podíl sponzorských peněz, říká Martina Pacovská. V době posledního
jednání ještě neměli k dispozici rozpočet. Pan Procházka se ptá, zda by obec investovala 1 mil Kč do
stavby hřiště a vykresluje výhody stavby bez dotace - lze stavět po etapách, odložit např. řešení
osvětlení. Chtějí začít se stavbou a průběžně zajišťovat dotaci. Část pozemku potřebná pro stavbu
hřiště je nyní definována jako orná půda - louka nikoliv jako pozemek pro volnočasovou aktivitu
spojený se schválením ÚP, kde by se změna typu pozemku promítla, což se očekává v září 2017.
V současné době mají zpracovaný projekt pro stavební povolení. Starostka navrhuje čerpání po
letech, po etapách a žádá, aby zpracovali projekt s ohledem na realizaci po etapách.

Bod č. 21: Oslavy 95 let založení klubu Čechie Tuklaty - předkládá Martina Pacovská, Čechie Tuklaty
M. Pacovská děkuje za vstřícnost obce, co se týče změny termínu oslav a zve zastupitele na oslavy.
Ptá se na noční klid, starostka říká, že tyto oslavy jsou ve vyhlášce již zmíněny. M. Pacovská přibližuje
zastupitelům předběžný program oslav klubu. Starostka žádá o zaslání upřesněného programu emailem, jako podklad pro časový rozvrh oslav obce. Starostka se ptá na financování oslav klubu. M.
Pacovská zmiňuje, že mají schválený příspěvek obce ve výši 60 tis. Kč.

Z Regionu Pošembeří vzešel požadavek na zvýšení platby obce Tuklaty ve výši 15 Kč na obyvatele tj.
cca 13.000 Kč. Starostka uvádí, že jim momentálně obec platí 1.200 Kč ročně za služby, které
poskytují. Zastupitelé argumentují o významu pomoci Regionu Pošembeří obci a navrhují přesunutí
jednání o zvýšení příspěvku na příští ZO.

Bod č. 23: Parkoviště Tuklaty - dotační agentura - výběrové řízení - předkládá Monika Petrisková
Po konzultaci na Centru pro regionální rozvoj v Praze může obec Tuklaty získat evropskou dotaci na
výstavbu parkoviště nebo parkovacího domu z programu: Výzva IROP 1.2 Terminály a parkovací
systémy, Opatření Strategie ITI 1.1.1. Podpora výstavby přestupních terminálů a parkovacích systémů
- dotace je maximálně 90 % způsobilých nákladů projektu. Za tímto účelem navrhuji uskutečnit
poptávku dotační agentury, která zpracuje žádost a jejíž odměna je uznatelná z poskytnuté dotace.
Pravděpodobný termín podání žádosti je podzim 2017. Podkladem k žádosti je projektová
dokumentace.
Usnesení č. 27/2/2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty
schvaluje vypsání výběrového řízení na dotační agenturu, která zpracuje žádost o dotaci
z programu „Výzva IROP 1.2 Terminály a parkovací systémy, Opatření Strategie ITI 1.1.1."
Odměna agentury je uznatelná z poskytnuté dotace.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
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Pro; Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Petr Horký, Petr Jenšovský, Jaroslav Hrouda,
Lukáš Koníček.

Bod č. 24: Komíny fara - předkládá Monika Petrisková
Pan Krupka sděluje, že po prozkoumání stavu komína na faře zjistil, že vypadly další cihly a že jsou
komíny ve špatném stavu a hrozí nebezpečí, že by mohlo dojít k poškození střechy.
Zast. Jenšovský upozorňuje na fakt, že přikrytí komínů odmítli památkáři, že celou věc na základě
vyhodnocení kominíka diskutoval s paní Zápalkovou za památkáře a ta zakrytí odmítla.
Pan Krupka ukazuje fotku rozebraného kouřovodu od kamen v hlavním sále v 1 n.p. vykresluje možné
následky špatného stavu kouřovodu a komína.
Zast. Jenšovský říká, že pan Drchota opravoval komín ve spodní části asi před 2 lety (pouze 1 ne oba)a
že měl připravený kryt, ale památkáři toto řešení odmítli.
Zast. Ammerlaan upozorňuje na to, že památkáři s daným řešením sice nesouhlasili, ale zároveň
navrhli řešení jiné, zpracované architektem, což zast. Jenšovský odmítá. Starostka navrhuje, aby se
situace řešila s památkáři.

Obnova nezpevněných cest na základě uvedené dotace je realizace je ve formě vysazení stromů a na
každou stranu od vysazených stromů se vytvoří travnatý pás v šíři 2 m.
Starostka navrhuje spolupráci s dotační agenturou VITERO s.r.o., která zpracuje žádost o dotaci na
obnovu nezpevněných polních cest. Dotace je ve výši 90 % nákladů, ty se obvykle pohybují v rozmezí
200 -250 tis. Kč v závislosti na velikosti cesty. Předpokládané náklady jsou 15 tis. Kč vč. DPH. Termín
předložení dotace je 31.3. 2017.
Usnesení č. 28/2/2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty
schvaluje spolupráci s dotační agenturou VITERO s.r.o., která zpracuje žádost o dotaci na
obnovu nezpevněných polních cest k Agentuře pro ochranu přírody (AOPK).
Pro:
Proti:
Zdržel se:
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Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Petr Horký, Petr Jenšovský, Jaroslav Hrouda,
Lukáš Koníček.

Bod č. 26: Příspěvky zastupitelů

Starostka ukončila zasedání obecního zastupitelstva ve 21:10 hod.
Seznam příloh:
1. Zpráva starostky
2. Přehled usnesení

Zapsala: Ing. Martina Vodičková

Monika Petrisková
Starostka obce Tuklaty

Petr Jenšovský
Ověřovatel zápisu

Lukáš Koníček
Ověřovatel zápisu

