Zápis č. 10/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Tuklaty, které se konalo dne 28. 8. 2017 od 18.00 hod v klubovně
SDH.
Přítomni: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Drahomír Ducháč,
Michal Chroust, Jaroslav Hrouda (odchod 19:14).
Omluveni: Petr Jenšovský, Lukáš Koníček, Petr Horký
Starostka zahájila zasedání zastupitelstva obcí Tuklaty a Tlustovousy v 18.06 hod., přivítala přítomné
a konstatovala, že je přítomno 6 zastupitelů, 3 jsou 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 z jednání.
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. Zprávy z výborů
6. Heraldika - znak obce, anketa občanů
7. Provozování obecní knihovny
8. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti, Tuklaty, Hlavní č. p. 34 - úprava
venkovního vedení
9. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti, Tuklaty, Na Statku p. č. 551, 555 přeložka
NN, kNN
10. Organizační řád
11. Vyhláška o nočním klidu č. 2/2017
12. Navýšení výdajů na linky autobusů 482 a 484
13. Zvýšení limitu pojištění odpovědnosti zastupitelů
14. Prodloužení střežení objektu OÚ Tuklaty, Na Valech 19
15. Rozpočtové opatření
16. Změna územního plánu č. 1
17. Výběrové řízení na dodavatele zahradnických služeb a materiálu na obnovu alejí
18. Příspěvky zastupitelů

Bod č. 2: Schválení programu
Zastupitelstvo obce Tuklaty
schvaluje program zasedání zastupitelstva:
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Michal
Chroust, Jaroslav Hrouda.

Bod č. 3: Pověření dvou členů zastupitelstva obce k ověřování zápisu ze zasedání ZO Tuklaty
Jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni zastupitelé Michal Chroust a Drahomír Ducháč.

Bod č. 4: Zpráva starostky
Viz. příloha Zpráva starostky

Bod č. 5: Zprávy z výborů
Zast. Ducháč žádá, aby starostka zajistila do konce září veškeré podklady týkající se MŠ a ZŠ, které
finanční výbor potřebuje ke kontrole fungování těchto institucí, a podklady pro přípravu rozpočtu
obce na rok 2018 i od spolků - sportovci, hasiči, rybáři aj.

Bod č. 6: Heraldika - znak obce, anketa občanů
Zastupitelé a zástupci občanů byli prostřednictvím heraldika pana Stanislava Kasíka podrobně
seznámeni se všemi návrhy znaků a vlajek, které pro obec Tuklaty vypracoval. Zastupitelé
předpokládají zapojení občanů do rozhodování a to formou ankety v Tuklatských Novinkách a na
webu obce. Finální návrh ZO schválí. Následně je návrh zasílán do Poslanecké sněmovny k posouzení
a udělení obci.
Odchod zastupitele Hroudy v 19:14.
Usnesení k bodu č. 6:
Zastupitelstvo obce
souhlasí s vyhlášením ankety mezi občany a shodlo se na 4 návrzích, které budou do ankety
zařazeny.
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se: 0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Michal
Chroust.
Paní Jenšovská se dotazuje na stav
kolaudace fary. Starostka odpovídá,žezatím žádné informace o
termínu nemá, že snad do 14 dnů,
by mohla vědět víc, měly by být už kompletní všechny podklady
nutné ke kolaudaci. Do té doby by měl pověřený zástupce s HZS a NPÚ řešit PBŘ. Paní Jenšovská se
ptá, zda je ve velkém sále topení. Starostka říká, že topení je jen v místnostech, kde sídlí Obecní úřad,
ve velkém sále není. Zast. Ducháč poznamenává, že by se mohly instalovat ve velkém sále
přímotopy.
Paní Jenšovská informuje zastupitele, že SPOZ převzal, co zahájil spolek rybářů, rozloučení
s prázdninami. Dotazuje se, zda by mohli počítat s příspěvkem z obecního rozpočtu, odhaduje částku
1.000 -1 .5 0 0 Kč. Starostka potvrzuje, že částku v této výši lze pro tyto účely čerpat.

Bod č. 7: Provozování obecní knihovny
Usnesení k bodu č. 7:
Zastupitelstvo obce
ruší organizační složku obce obecní knihovna s názvem Obecní knihovna Tuklaty a
Tlustovousy a její zřizovací listinu ze dne 9.12 . 2002
ruší organizační složku obce Knihovna Tlustovousy s názvem Knihovna Tlustovousy a její
zřizovací listinu ze dne 30.11. 2007
schvaluje provozování obecní knihovny v rámci činností vykonávaných obecním úřadem
pověřuje starostku provedením změny v evidenciknihoven vedené Ministerstvem kultury ČR
schvaluje knihovní řád
schvaluje druhy a výši poplatků za knihovní služby
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se: 0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Michal
Chroust.

Bod č. 8: Smlouva o zřízení věcného břemene, IE-12-6005498/1, Tuklaty, Hlavní č. p. 3 4 - úprava
venkovního vedení
Smlouva o zřízení věcného břemene, IE-12-6005498/1, Tuklaty, Hlavní č.p. 34 - úprava venkovního
vedení za účelem zřízení a provozu distribuční soustavy - kabelové vedení NN, 2 betonových stožárů.
Usnesení k bodu č. 8:
Zastupitelstvo obce
souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
pověřuje starostku jejím podpisem
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se: 0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Michal
Chroust.

Bod č. 9: Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti, IZ-12-6000434/VB/01, Tuklaty, Na Statku
p. č. 551, 555 přeložka NN, kNN
Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti, IZ-12-6000434/VB/01, Tuklaty, Na Statku p. č. 551,
555 přeložka NN, kNN. Obsahem věcného břemene je právo umístit, provozovat, opravovat a
udržovat Zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci.
Usnesení k bodu č. 9:
Zastupitelstvo obce
souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
pověřuje starostku jejím podpisem
Pro:
5
Proti:
0

Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Michal
Chroust.

Bod č. 10: Organizační řád
Nový organizační řád byl předložen zastupitelům k připomínkám. Žádný ze zastupitelů Organizační
řád nepřipomínkoval.

Bod č. 11: V yh láška o nočním klidu č. 2/2017
Vyhláška o nočním klidu č. 1/2017 schválená ZO byla odeslána na MVČR, které vyhlášku
připomínkovalo a doporučilo schválit vyhlášku znovu se změnami.
Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné
společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, nebo při
nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.
Doba nočního klidu se stanoví na dobu kratší od hodiny 24. do 6. hodiny při svatbách občanů obce
Tuklaty, při desetiletých jubileích občanů obce Tuklaty.
Informace o konkrétních termínech konání akcí uvedených v odst. 1 písm. c této obecně závazné
vyhlášky bude zveřejněna Obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.
Usnesení k bodu č. 11:
Zastupitelstvo obce
schvaluje Vyhlášku o nočním klidu č. 2/2017 tak, jak byla předložena.
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se: 0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Michal
Chroust.

Bod č. 12: N avýšen í výd ajů na linky autobusů 482 a 4 8 4 od zá ří 2017
Vznikla nová linka 482 (pro děti z 2. stupně ZŠ, které chodí do Nehvizd) a u linky 484 bylo rozšíření
počtu spojů. Měsíční náklady na rozšíření provozu těchto linek PID jsou 97.847 Kč. Středočeský kraj
obce podpořilo zaplacením velké většiny z této částky - tj. 70.847 Kč za měsíc. Na obce by zbyl
měsíční doplatek v celkové výši 27.000 Kč.
Linka PID 484 představuje 32 % z částky 27.000 Kč, tedy cca 8.640 Kč/měsíc a
Linka PID 482 představuje 68 % z částky 27.000 Kč, tedy cca 18.360 Kč/měsíc.
Vyšehořovice
Tuklaty
Mochov
Horoušany
Úvaly

8.347 Kč
11.371 Kč
1.666 Kč
4.666 Kč
950Kč

jen linka 482
linka 482 8347 Kč, linka 484 3024 Kč
jen linka 482
jen linka 484
jen linka 484

Zastupitelstvo obce
schvaluje navýšení plateb od 1. 9. 2017 měsíční částkou celkem 11.371 Kč.
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se: 0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Michal
Chroust.

Bod č. 13: Zvýšení limitu pojištění odpovědnosti zastupitelů
V návaznosti na odsouhlasení návrhu hlavní pojistné smlouvy Obce Tuklaty nám pojistitel zaslal
nabídku na zvýšení limitu plnění u pojištění odpovědnosti zastupitelů za škody způsobené obci, které
je sjednáno na samostatné pojistné smlouvě č. 8603247675. Pojistitel v rámci tohoto samostatného
produktu nabízí nejvýše limit 5 mil. Kč, proto jsme museli při jednání s pojistitelem přistoupit k
nestandardnímu ujednání. V souvislosti se zvýšením limitu u odpovědnosti zastupitelů požaduje
pojistitel zvýšit limit plnění také u odpovědnosti z výkonu veřejné moci (ta je zahrnuta v hlavní
pojistné smlouvě obce), a to tak aby limity byli minimálně na stejné úrovni.
Prozatím dvě varianty navýšení limitů:
• Varianta I - limit plnění u odpovědnosti zastupitelů za škody způsobené obci navýšen na 10
mil. Kč a zároveň limit plnění u odpovědnosti z výkonu veřejné moci navýšen na 10 mil. Kč dodatečné roční pojistné by činilo 34 000 Kč.
• Varianta II - limit plnění u odpovědnosti zastupitelů za škody způsobené obci navýšen na 20
mil. Kč a zároveň limit plnění u odpovědnosti z výkonu veřejné moci navýšen na 20 mil. Kč dodatečné roční pojistné by činilo 49 000 Kč.
• Varianta III - při zvýšení limitů na požadovaných 30 mil. Kč bylo centrálou pojistitele
zamítnuto.
Zast. Ducháč se dotazuje na nutnost tak vysokého pojištění zastupitelů. Je mu zast. Ammerlaan
vysvětleno, že při čerpání dotací v takové výši, v jaké jsou obcí momentálně čerpány, je vyšší pojistné
logické. Mohlo by se stát, že dojde třeba jen k drobnému pochybení při dokládání podkladů pro
dotaci, a mohlo by být poskytnutí dotace zpochybněno.
Pojištění prostřednictvím firmy Renomia zahrnuje na rozdíl od předchozí pojistné smlouvy také
nezkolaudované budovy.
Usnesení k bodu č. 13:
Zastu p ite lstvo obce

-

souhlasí s limitem plnění u odpovědnosti zastupitelů za škody způsobené obci navýšeným na
20 000 mil. Kč a zároveň limit plnění u odpovědnosti z výkonu veřejné moci navýšeným na
20 000 mil. Kč - dodatečné roční pojistné pak činí 49 000 Kč.
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se: 0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Michal
Chroust.

Bod č. 14: Prodloužení střežení objektu OÚ Tuklaty, Na Valech 19
Montáží zabezpečovacího systému dostala obec 3 měsíce služby „Celková ochrana „ zdarma. K 7. 9.
bude třeba zvolit způsob ochrany objektu v následujícím období:
•
•
•

celková ochrana
běžná ochrana
základní ochrana

990 Kč/měsíc + DPH
780 Kč/měsíc + DPH
480 Kč/měsíc + DPH

výjezdy zdarma
cena výjezdu je 500 Kč + DPH
cena výjezdu je 1.000 Kč + DPH

Usnesení k bodu č. 14:
Zastupitelstvo obce
souhlasí s prodloužením střežení objektu OÚ Tuklaty, Na Valech 19 s tarifem Základní
ochrana v ceně 480 Kč/měsíc + DPH.
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se: 0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Michal
Chroust.

Bod č. 15: R ozpočtové o p a tře n í č. 3/2017
Došlo pouze k přesunu mezi položkami v rozpočtu tak, jak by to mělo správně být. Část položky péče
o vzhled obcí je přesunutá do činností místní správy.
Pan Černuška poznamenává, že se v obci na mnoha místech neseká tráva. Uvádí jako příklad MŠ a ZŠ.
Starostka uvádí, že na pozemku ZŠ dochází od června k rekonstrukci budovy a sekání trávy je
bezpředmětné. Rovněž poznamenává, že obecní zaměstnanci jsou plně vytíženi po celou jejich
pracovní dobu a na Veřejné práce s podporou od Úřadu práce tj. z nezaměstnaných v obci hlášených
na ÚP se o práci nikdo nepřihlásil.
Usnesení k bodu č. 15:
Zastupitelstvo obce
souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 3/2017 tak, jak bylo předloženo.
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se: 0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Michal
Chroust.

Bod č. 16: Změna Územního plánu č. 1
Zastupitelstvo pověřilo pan Jenšovského podpisem smlouvy o inženýringové službě mezi
mandatářem Mgr. Markem Šplíchalem a klientem obcí svým usnesením č. 2/5/2013 ze zasedání ZO
dne 1. 7. 2013. Smlouva však neexistuje. Pořizovatelem změny ÚP je obec Tuklaty a sm louvaje tedy
nezbytností.

Ze zápisu ZO č. 5/2013: „Pan starosta informuje zastupitele o smlouvě s pořizovatelem změny. Zast.
Fouček se dotazuje, kdo připravuje změny, zda arch. Slepičková nebo pan Šplíchal. Pan starosta
odpovídá, že arch. Slepičková nemá ke změně oprávnění, proto obec uzavírá smlouvu s panem

Šplíchalem. Změny iniciuje obec Tuklaty, ale náklady hradí vlastníci, se kterými uzavře pan Šplíchal
také smlouvu. Zast. Fouček nesouhlasí s tím, aby změnu v ÚP hradili vlastníci dotčených pozemků,
jelikož požádali o změnu ještě před schválením ÚP. Starosta namítá, že takto požádal pouze pan
Krupka."
Jednání o změně územního plánu probíhá od 10/2012 a nyní, v srpnu 2017 stále není u konce. Bylo
zjištěno, že v Ústavu územního rozvoje není uvedena informace o tom, že obec má schválený územní
plán a není informace o tom, že probíhá změna územního plánu.
Pan Šplíchal má smlouvy s občany, kteří požadují změnu ÚP, ale s obcí žádnou smlouvu uzavřenou
nemá. Zast. Ammerlaan poznamenává, že obec by měla mít spaném Šplíchalem podepsanou
smlouvu jako se zpracovatelem Územního plánu.
Starostka měla v úmyslu, se zast. Jenšovského zeptat, proč nedošlo k uzavření smlouvy s panem
Šplíchalem, jak bylo schváleno usnesením 2/5/2013 ze zasedání ZO dne 1. 7. 2013. Zast. Jenšovský se
omluvil z účasti na zasedání těsně před jeho začátkem.
Starostka uvádí, že si vzhledem k dlouhodobé nečinnosti pana Šplíchala pozvala na konzultaci
odborníka. Jeho návrhů nelze zatím využít, protože iniciátoři změn zaplatili již panu Šplíchalovi. Zast.
Ammerlaan se dotazuje, zda není možné některé s ohledem na několik potřebných změn v ÚP
v zájmu obce jako je parkoviště, zahájit změnu č. 2. Starostka odpovídá, že jí bylo odborníkem
doporučeno toto nedělat, že je třeba změnu č. 1 nejprve dokončit a pak teprve lze zahájit změnu č. 2.
Starostka uvádí, že není možné se panu Šplíchalovi delší dobu dovolat ani ho není možné jinak
kontaktovat.

Bod č. 16: Výběrové řízení na dodavatele zahradnických služeb a materiálu na obnovu alejí
v Tuklatech
Výběrové řízení na dodavatele zahradnických služeb amateriálu jako součást žádostio dotaci na
obnovu polních cest v Tu kla te ch -p o d á n í žádosti na dotaci na obnovu alejí jsme schvalovali na jaře,
teprve nyní máme všechny podklady pro podání a zbývá VŘ na zhotovitele, dle ceny se bude odvíjet
žádost o dotaci.
Usnesení k bodu č. 16:
Zastupitelstvo obce
souhlasí s oslovením tří dodavatelů zahradnických služeb o cenovou nabídku a materiálu jako
podklad k žádosti o dotaci.
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se: 0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Michal
Chroust.

Starostka ukončila zasedání ZO ve 20:11.
Seznam příloh:
1. Prezence
2. Zpráva starostky
3. Souhrn usnesení

Zapsala: Ing. Martina Vodičková

Monika Petrisková
starostka obce Tuklaty

Michal Chroust
ověřovatel zápisu

Drahomír Ducháč
ověřovatel zápisu

Příloha č. 1 k zápisu č. 10/2017 ze dne 28. 8. 2017 - Prezenční listina

Zpráva starostky k 28. 8. 2017
•

Připravujeme nové směrnice dle platných zákonů. Důvodem změny jsou nesmyslné formulace
existujících směrnic např. ...s použitím soukromého vozidla ke služebním účelům vysloví souhlas
příslušný vedoucí odboru...nebo ...k obměně vozového parku dochází na základě nároku
vedoucího dopravy...hlavní pokladna je součástí ekonomického odboru obce apod. Nový
organizační řád byl zastupitelům zaslán ke komentářům.
• Aktualizujeme nájemní smlouvy na obecní byty podle současně platného občanského zákoníku.
Původní smlouvy jsou z r. 1986 nebo 1999.
• Z OSSZ v Kolíně přišlo oznámení o zahájení řízení o přestupku.
Důvodem je, že p. Růžičkou nebyly ve stanovení lhůtě oznamovány nástupy do zaměstnání a
skončení doby zaměstnání u 7 zaměstnanců. Obci hrozí pokuta až 50 000 Kč. Odeslali jsme naše
vyjádření ve stanovené lhůtě 8 dní od doručení.
• Proběhlo VŘ na dotačního administrátora na komunitní centrum.
Přihlásily se čtyři společnosti, s cenami v rozpětí od 315 000 Kč - 400 000 Kč. Vybrána byla
společnost Evropská dotační kancelář a.s. nabízející nejnižší cenu 315 000 Kč.
• Proběhlo VŘ na dotačního administrátora na sociální byty.
Přihlásily se čtyři společnosti, s cenami v rozpětí od 300 000 Kč - 380 000 Kč. Vybrána byla
společnost ARTTENDR s.r.o. nabízející nejnižší cenu 300 000 Kč.
• Zpracováváme podklady pro výběrové řízení na projektanty.
• Na obec přišla žaloba o náhradu škody ACE Reality Jiřiny Vokálové na úhradu Kč 1.100.879,83 +
úroky z prodlení + náklady soudního řízení. 24.10. 2016 byla obci doručena výzva v k náhradě
škody, obec tento nárok odmítla 2.11. 2016. Věc byla předána Mgr. Zhřívalové k řešení.
• V obecním domě v ulici Ke Hřišti 22 byla provedena oprava 2 komínů, které byly v havarijním
stavu.
•

Byla dojednána nová linka 482 a u linky 484 bylo domluveno rozšíření počtu spojů. S tím souvisí
navýšení výdajů na obě linky od září 2017 měsíčně o částku 11 371 Kč.

PROJEKTY
Základní škola
•

•

Rekonstrukce školy probíhá podle harmonogramu, ale vzhledem k nutným vícepracem (radonové
opatření a krov atd.) může dojít dle společnosti Polabská Stavební k drobnému posunu. Děláme
vše pro to, aby bylo vše dokončeno v řádném termínu.
Proběhlo výběrové řízení na interiérové vybavení školy, přihlásila se jedna společnost Kenast, se
sídlem v Pečkách, celková cena včetně DPH je 597 569 Kč. Vnitřní vybavení je součástí dotace.

Objekt u fary
•

Během července a srpna jsme se s místostarostkou a stavebním výborem intenzivně věnovali
úpravám náhradních prostor pro 4 třídy - dvou v objektu u fary, jedné v klubovně SDH a jedné ve
stávajícím kontejneru.

•

dluhy bývalého nájemce p. Formánka byly řešeny nevýhodně pro obec, došlo k odmontováním
elektroměru. Vzhledem k tomu, že uplynula doba 7 let, po kterou lze žádat o znovu namontování
elektroměru, bylo nyní potřeba osadit novou skříň a udělat úpravy, které budou obec stát NAVÍC
cca 30 000 Kč za elektrikářské práce a za práci dalších zaměstnanců obce.
Byli osloveni 3 dodavatelé na opravu omítek objektu u fary. Antonín Boško nabídl i výměnu
nevyhovujících interiérových dveří - celková nabídka 58 420 Kč.

•

•

Byli osloveni 3 dodavatelé ohledně výměny oken v objektu u fary. Vítězný dodavatel Vekra nabídl
kompletní výměnu oken a vstupních dveří vč. zednického zapravení v ceně 167 664 Kč.

Chodník Tuklaty - Tlustovousy
• Projektantka paní Kubínová podala žádost o územní rozhodnutí 24. 7. 2017.
Chodník Tlustovousy
• 5. září 2017 se uskuteční schůzka s projekční kanceláří Filip, která zpracovávala projekt pro
napojení projektu chodníku na část, kterou zpracovala Projektantka Kubínová.
• Přes dotační agenturu sledujeme vyhlášení konzultačních hodin.
Parkoviště
•

Stále probíhá jednání s JUDr. Papežovou ohledně výměny pozemku. JUDr. Papežová nechce mezi
svými pozemky zachovat cestu. Žádá tedy o změnu kultury pozemku na ornou půdu. Došlo k
zaměření pozemku, aby její pozemek byl dohromady bez cesty, a cesta bude na okraji pro další
majitele. I tato změna musí projít změnou Územního plánu. Hned jak bude podepsána smlouva o
smlouvě budoucí, bude dotační agenturou vypsáno výběrové řízení na projektanta.

Dětské hřiště v Tlustovousech
• nedostali jsme dotaci na herní prvky z Nadace ČEZ oranžové hřiště.
Výsadba alejí (obnova polních cest)
• Připravujeme další podklady pro podání žádosti o dotaci na výsadbu alejí - obnovu polních cest,
nyní je zažádáno o vyměření těchto cest u Krajského pozemkového úřadu v Kolíně. K dispozici
máme kladné vyjádření odboru životního prostředí v Českém Brodě.
Fara
• Kolaudace - v příštím týdnu přijede hasič, aby prezentoval PBŘ - požárně bezpečnostní řešení,
dále bude tato PBŘ posuzována Národním památkovým ústavem, specialistou hasičem na
památky, jeho stanovisko bude závazné pro Hasičský záchranný sbor v Kolíně.
• Byla provedena rekonstrukce rozvodů elektrické energie, byla namontována světla. Právě se
provádí výmalba.
Rekonstrukce Spojovací
• V tomto týdnu bude podána žádost o stavební povolení a následně budeme hlídat dotace na
rekonstrukce obecních komunikací.

V Tuklatech, 28. 8. 2017

Monika Petrisková
Starostka obce Tuklaty

O b ec Tu klaty
Zastu p itelstvo obce
Souh rn u snesení z řádného je d n á n í zastupitelstva obce,
které se konalo 28. 8. 2017 od 18:00 hod v klubovně SDH.

U sn esen í č. 77/10/2 017 H eraldika - zn ak obce, anketa občanů
Zastupitelstvo obce
-

so u h la sí s vyhlášením ankety m ezi ob čany a shodlo se na 4 návrzích, které budou do
ankety zařazeny

U sn esen í č. 78/10/2 017 Pro vo zo ván í o b e cn í knihovny
Zastupitelstvo obce
-

ru ší o rgan izačn í složku obce o b ecn í knihovna s názvem O b ecní knihovna T u klaty a
Tlu sto vo u sy a je jí zřizo vací listinu ze dne 9 .1 2 . 2002

-

ru ší o rga n iza čn í složku obce Knihovna Tlu sto vo u sy s názvem Knihovna Tlu sto vo u sy a je jí
zřizo vací listinu ze dne 3 0 .1 1 . 2007

-

sch valu je p rovozo vání o b ecn í knihovny v rám ci čin n o stí vykonávaných obecním úřadem
po věřu je starostku provedením zm ěny v evidenci knihoven vedené M inisterstvem
kultury ČR

-

sch valu je knihovní řád

-

sch valu je druhy a výši poplatků za knihovní služby

U sn esen í č. 79/10/2017 Sm lo uva o zříze n í věcn é h o břem ene, IE-12-6005498/1, Tuklaty,
H lavn í č. p. 34 - úprava v en ko vn íh o ved en í
Zastupitelstvo obce Tu klaty
-

so u h la sí s uzavřením Sm louvy o zříze n í věcného břem ene - služebnosti
po věřu je starostku jejím podpisem

U sn esen í č. 80/10/2 017 Sm louva o zříze n í věcného břem ene služeb no sti, IZ-126 0 004 34 /V B /01, Tuklaty, Na Statku p. č. 551, 555 přeložka NN, kNN
Zastu p itelstvo obce
-

so u h la sí s uzavřením S m lo u vy o zřízen í věcného břem ene - služebnosti
po věřu je starostku jejím podpisem

U sn esen í č. 81/10/2017 V yhláška o nočním klidu č. 2/2017
Zastupitelstvo obce Tu klaty
-

sch valu je Vyhlášku o nočním klidu tak, ja k byla předložena

U sn ese n í č. 82/10/2017 N avýšení výd ajů na linky auto bu sů 482 a 484 od zá ří 2017
Zastu p itelstvo obce
- sch valu je navýšen í plateb od 1. 9. 2017 m ěsíční částkou celkem 11.371 Kč.

U sn esen í č. 83/10/2 017 Z vý še n í lim itu p o jiště n í o d po vědn osti zastupitelů
Zastupitelstvo obce Tuklaty
so u h la sí s lim item plnění u od povědno sti zastupitelů za ško dy způsobené obci
navýšeným na 20 000 mil. Kč a zároveň lim it plnění u od povědno sti z výkonu veřejné
m oci navýšeným na 20 000 m il. Kč - do datečné roční pojistné pak čin í 49 000 Kč
U sn ese n í č. 84/10/2 017 Pro d lo u že n í stře že n í objektu OÚ Tuklaty, Na V alech 19
Zastupitelstvo obce
-

so u h la sí s prodloužením stře že n í objektu OÚ Tu klaty, Na Valech 19 s tarifem Základní
ochrana v ceně 480 Kč/m ěsíc + DPH

U sn ese n í č. 85/10/2 017 R ozpočto vé o p atře n í č. 3/2017
Zastu p itelstvo obce Tu klaty
so u h la sí s rozpočtovým op atřením č. 3/2017 tak, ja k bylo předloženo
U sn esen í č. 86/10/2017 Výběrové řízen í na do davatele zahradnických služeb a m ateriálu na
obnovu ale jí v Tuklatech
Zastu p itelstvo obce
-

so u h la sí s oslovením tří dodavatelů zahradnických služeb o cenovou nabídku a m ateriálu
ja ko podklad k žádosti o dotaci.
OBEC TU KLATY
Na Valech 19, 250 82 Úvaly

IČO: 00235822

M onika Petrisková
Starostka obce Tu klaty
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