Zápis č. 11/2017
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 25. 9. 2017 od 18.00 hod v klubovně SDH.
Přítomni: Monika Petrisková, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Martina Milotová,
Petr Jenšovský, Jaroslav Hrouda (příchod v 18:17).
Omluveni: Petr Horký, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan
Starostka zahájila zasedání zastupitelstva obcí Tuklaty a Tlustovousy v 18.03 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 a Lukáš
Koníček.
Starostka navrhla program s těmito body:
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
Zprávy z výborů
MAS - Žádost o projednání dokumentu: Místní akční plán výchovy a vzdělávání ve správním
obvodu ORP Český Brod
Centrální evidence zvířat – registrace mikročipů
OSSZ pokuta pro obec Tuklaty (viz zpráva starostky)
Státní pozemkový úřad – polní cesta
Renomia – aktualizace pojištění majetku obce
Vyhláška o nočním klidu
Prodloužení střežení objektu OÚ Tuklaty, Na Valech 19
Podpis smlouvy o smlouvě budoucí směnné na parkoviště
Smlouva o spolupráci – dotace chodníky
Hřiště u ZŠ – odstranění herních prvků (viz zpráva starostky)
Veřejné osvětlení v ul. Topolová
Územní plán
Cenová nabídka na dopracování projektu ke stavebnímu povolení chodník Tlustovousy
Cenová nabídka na vstupní dveře objektu Na Valech 19 dle NPÚ a HZS
Souhlas s proplacením faktur za odvoz odpadu z pozemku č. 5/2 pro dětské hřiště v
Tlustovousech
Příspěvky zastupitelů

Bod č. 2: Schválení programu
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje program zasedání zastupitelstva:
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
1

Pro: Monika Petrisková, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Petr
Jenšovský.

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

Bod č. 4: Zpráva starostky (v příloze)
Zast. Jenšovský říká, že se k umístění stromů vůbec nevyjadřoval, že to navrhl projektant a obec se
k tomu pouze vyjadřovala.

Bod č. 5: Zprávy z výborů
Stavební výbor
Zast. Ducháč informuje, že je zatím opraveno cca 110 m2 komunikací. Navrhuje, aby dodavatelská
firma mohla po dokončení 200-250 m2 fakturovat. Starostka souhlasí. Co se týká propadlé vpusti,
která chybí na křížení ulic Topolové a Na Rafandě, na tu se přijedou podívat a udělají obci nabídku.
Finanční výbor
Zast. Ducháč se dotazuje, zda už někdo předložil rozpočet na rok 2018.
Příchod zast. Hroudy v 18:17.

Bod č. 6: MAS - Žádost o projednání dokumentu: Místní akční plán výchovy a vzdělávání ve
správním obvodu ORP Český Brod
Obec byla požádána o projednání dokumentu MAP na zasedání ZO.
Usnesení k bodu č. 6:
Zastupitelstvo obce
- bere na vědomí dokument MAP.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Petr
Jenšovský, Jaroslav Hrouda.

Bod č. 7: Centrální evidence zvířat – registrace mikročipů
Obec dostala nabídku na zaregistrování mikročipů a psích známek. Služby by měla být výraznou
pomocí pro obyvatele obce, kteří snadněji naleznou své ztracené pejsky i mimo region a nebudou se
ještě více plnit psí útulky, které mnohdy překračují svou kapacitu. Výše ročního poplatku za tuto
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službu se řídí počtem obyvatel v obci. Vyhledávání na našich stránkách
http://www.identifikace.cz/vyhledavani.aspx Vám rovněž může pomoci identifikovat zatoulaného
pejska z jiného regionu, který s námi spolupracuje. Obce Tuklaty se podle počtu obyvatel týká částka
1800,- Kč + DPH ročního poplatku. Aktualizace během roku se provádějí zdarma a jejich počet není
nijak omezený, řídí se potřebami města nebo obce.
Zast. Jenšovský navrhuje, aby se udělala osvěta, aby si lidé nechali své psy čipovat. Jako důvod uvádí,
že obec často řeší případy s pobíhajícími psy. Starostka argumentuje tím, že psi, kteří po vsi pobíhají,
jsou ti, které si majitelé čipovat nedají. Zast. Ducháč a zast. Koníček nevidí důvod, proč by měla obec
v systému být. Navrhuje se anketa v TN.
Usnesení k bodu č. 7:
Zastupitelstvo obce
- souhlasí s účastí obce v programu Registrace psů do Centrální evidence zvířat a věcí ČR.
Pro:
0
Proti:
7
Zdržel se:
0
Proti: Monika Petrisková, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Petr
Jenšovský, Jaroslav Hrouda.

Bod č. 8: OSSZ pokuta pro obec Tuklaty (viz zpráva starostky)

Bod č. 9: Státní pozemkový úřad – předávací protokol na projekt: Polní cesta C6 v k.ú. Tuklaty
Státní pozemkový úřad žádá obec, aby byl v zastupitelstvu předložený předávací protokol a aby
zastupitelstvo obce udělilo starostce pověření k převzetí provedeného projektu hrazeného z PRV
s názvem: Polní cesta C6 v k.ú. Tuklaty v celkové hodnotě 9 119 398Kč.
Usnesení k bodu č. 9:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- souhlasí s předloženým předávacím protokolem
- pověřuje starostku převzetím provedeného projektu hrazeného z PRV s názvem: Polní cesta
C6 v k.ú. Tuklaty.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Petr
Jenšovský, Jaroslav Hrouda.

Bod č. 10: Renomia – aktualizace pojištění majetku obce
Bude projednáno na příštím zasedání ZO.

Bod č. 11: Vyhláška o nočním klidu č. 2/2017
3

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 28. 8. 2017 přijalo usnesení č. 81/10/2017, kterým schvaluje
OZV 2/2017, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2017 o nočním klidu. Tato vyhláška byla po
konzultaci s ministerstvem vnitra shledána jako nesprávná, proto byla sejmuta z úřední desky 6. 9.
2017 ještě před nabytím účinnosti (vyvěšena byla 4. 9. 2017). Zastupitelstvo musí revokovat (zrušit)
toto své usnesení.
Po konzultaci s ministerstvem vnitra je připravena nová vyhovující vyhláška, která se předkládá
zastupitelstvu ke schválení pro vydání. Touto aktuální OZV 2/2017, o nočním klidu, bude zrušena OZV
č. 1/2017, která byla shledána v rozporu se zákonem (viz podklady pro usnesení 81/10/2017) a OZV č.
č.1/2007 ze dne 16. dubna 2007, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty
a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním, vzhledem k
tomu, že tato vyhláška již neodpovídá současné legislativě a pro obec naší velikosti není nezbytná.
Zast. Jenšovský se ptá na velikonoční pondělí, odkazuje se na fakt, že povolení tohoto typu akcí by
mělo být v před dnem pracovního klidu a Velikonoční pondělí je den pracovního klidu před
pracovním dnem. Zast. Koníček žádá upřesnění, zda se jedná o noc z neděle na pondělí a ne z pondělí
na úterý.
Pokud chce někdo něco pořádat po desáté hodině večerní, tak nic takového není možné, dokonce
ani, když obec předem požádá.
Usnesení k bodu č. 11:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- revokuje usnesení č. 81/10/2017
- souhlasí s vydáním OZV č. 2/2017, o nočním klidu, s doplněním, že Velikonoční pondělí se
vztahuje na noc z neděle na pondělí.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Petr
Jenšovský, Jaroslav Hrouda.

Bod č. 12: Prodloužení střežení objektu OÚ Tuklaty, Na Valech 19
Na poslední ZO č. 10/2017 zastupitelé schválili způsob ochrany objektu v následujícím období
v režimu „základní ochrana“, což však neumožňuje bezpečnostní firmě v případě potřeby vniknout do
objektu. Navrhuji změnit tarif na „běžná ochrana“, s měsíčním poplatkem 780 Kč + DPH:
 celková ochrana
990 Kč/měsíc + DPH
výjezdy zdarma
 běžná ochrana
780 Kč/měsíc + DPH
cena výjezdu je 500 Kč + DPH
 základní ochrana
480 Kč/měsíc + DPH
cena výjezdu je 1000 Kč + DPH
Zast. Hrouda navrhuje, aby byl zvolen nejvyšší stupeň ochrany. Zast. Jenšovský souhlasí. Navrhují
tedy zvolit „celkovou ochranu“, ta se už při jednom výjezdu vyplatí.
Usnesení k bodu č. 12:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
4

souhlasí s prodloužením střežení objektu OÚ Tuklaty, Na Valech 19 v režimu „celková
ochrana“ s měsíčním poplatkem 990 Kč + DPH.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
-

Pro: Monika Petrisková, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Petr
Jenšovský, Jaroslav Hrouda.

Bod č. 13: Podpis smlouvy o smlouvě budoucí směnné (projekt parkoviště)
Oznámení záměru směny pozemku bylo vyvěšeno na úřední desce dne 13. 9. 2017 (viz. elektronická
úřední deska).
Usnesení k bodu č. 13:
Zastupitelstvo obce
- schvaluje podpis smlouvy o smlouvě budoucí směnné s manžely Papežovými na směnu
pozemku parc. č. 1095 o výměře 4.396 m2 (níže v návrhu rozdělení parcel označeného jako
díl E) a části pozemku parc.č. 1098 o výměře 409 m2 (níže v návrhu rozdělení parcel
označeného jako díl D) ve vlastnictví obce, za část pozemku 1082 o výměře 4.805 m2 (níže v
návrhu rozdělení parcel označeného jako díl A) ve vlastnictví manželů Papežových.
- vyhrazuje si právo udělit souhlas k podpisu konečné smlouvy směnné.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Petr
Jenšovský, Jaroslav Hrouda.

Bod č. 14: Smlouva o spolupráci – dotace chodníky
Společnost Witero s.r.o. poslala návrh Smlouvy o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci
„Chodníky v obci Tuklaty“.
Podání žádosti o dotaci – 25 000 Kč + DPH 21 % 5.250 Kč
V případě přidělení dotace náleží společnost Witero s.r.o. 3% odměna.
Zastupitelé se shodli, že výběrové řízení na dodavatele vyhlásí JUDr. Němečková.
Usnesení k bodu č. 14:
Zastupitelstvo obce Tuklaty:
- souhlasí s uzavřením Smlouvy o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Chodníky
v obci Tuklaty“ po odstranění odst. 2 a 9 v čl. V a po odstranění odst. c) v bodě 3.
- pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
5

Pro: Monika Petrisková, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Petr
Jenšovský, Jaroslav Hrouda.

Bod č. 15: Hřiště u ZŠ – odstranění herních prvků (viz zpráva starostky)

Bod č. 16: Veřejné osvětlení v ulici Topolová
Obec oslovil pan Burian, Ecoledsol, s nabídkou na případný odkup vzorků světel. Zapůjčení vzorků je
zdarma i v případě, že se obec rozhodne vzorky vrátit. Jediné co bude nutné uhradit je montáž a
demontáž světla. Cena za svítidla platí pouze v případě, že se obec rozhodne si je ponechat a
odkoupit – v ceně 47.000 Kč.
Pozitivem této akce v případě rozhodnutí o vrácení vzorků, by bylo, že v případě, že se obec rozhodne
vrátit vzorky, budou ve sloupech v ulici Topolová nově natažené kabely.
Cena instalace byla kalkulována člověkem, který má zkušenosti s veřejným osvětlením, s dobrými
referencemi z Poříčan, kde VO spravuje.
Zast. Jenšovský uvádí, že pan Burian nabízel rekonstrukci VO v obou obcích systémem EPC projekt,
kdy dodavatel VO zainventuje a obec potom splácí z úspor za osvětlení.
Spotřeba elektrické energie po výměně je čtvrtinová.
Zastupitel Hrouda od dodavatele zjistí, jaké parametry nabízené osvětlení má (typ LEDky, barevná
teplota, celková svítivost, CRI index) a VO pro ulici Topolovou bude znovu projednáno na příštím
zasedání ZO.

Bod č. 17: Územní plán
Pořizovatelem územního plánu je obecní úřad a je nutné jmenovat osobu pro jednání
s pořizovatelem.
Usnesení k bodu č. 17:
Zastupitelstvo obce Tuklaty:
- určuje, že zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 1 územního plánu Tuklaty je
Monika Petrisková, starostka obce.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Petr
Jenšovský, Jaroslav Hrouda.

Bod č. 18: Cenová nabídka na dopracování projektu ke stavebnímu povolení chodník Tlustovousy
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Ing. Filip z PD Projekce cena za dokončení projektu (bez zatrubnění) 73.000 Kč + DPH – 10.000 sleva
za již provedené práce v původní projektové dokumentaci.
Ing. Milena Kubinová požaduje za zpracování částku 75.000 Kč + 21 % DPH, cena zahrnuje zatrubnění
příkopu.
S ohledem na zahrnutí nutného zatrubnění do ceny a na vynikající spolupráci s Ing. Kubinovou na
projektu Chodník Tuklaty-Tlustovousy navrhujeme vybrat její nabídku.
Usnesení k bodu č. 18:
Zastupitelstvo obce Tuklaty:
- souhlasí s výběrem nabídky na dopracování projektu ke stavebnímu povolení chodník
Tlustovousy Ing. Mileny Kubinové v celkové částce 75.000 Kč + 21 % DPH vč. zatrubnění.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Petr
Jenšovský, Jaroslav Hrouda.

Bod č. 19: Cenová nabídka – nové vchodové dveře dle PBŘ
Stavba objektu Na Valech 19 byla zahájena v roce 2009 a téměř před rokem byl objekt pro veřejnost
uzavřen. Stav, zejména po přestěhování obecního úřadu do objektu fary, je již neudržitelný. Bohužel
je nutné vypořádat se se všemi požadavky kladenými na památkově chráněnou budovu, která má být
současně užívána veřejností. Poté, co požárně bezpečnostní řešení předložená ing. Slepičkovou byla
HZS Kolín zásadně odmítnuta, byla hledána technická řešení, která budou akceptovatelná pro HSZ i
NPÚ. Tato jednání jsou v současné době ukončena a oběma správním orgánům byl přeložen variantní
návrh řešení vchodových dveří. Změna stavby před dokončením závisela již jen na dokončení požárně
bezpečnostního řešení (PBŘ). PBŘ bylo NPÚ Hasičskému záchrannému sboru předloženo ve
variantním řešení, co se vstupních dveří týče. Řešení vstupních dveří do objektu bývalé fary bylo
důvodem, proč se uplynulého půl roku nedařilo požadavky NPÚ a požadavky požárně technického
skloubit.
Varianty řešení:
- Jedno křídlo v otáčené dovnitř
- dvě křídla otáčení ven.
Závazné ve výběru bude rozhodnutí stanovisko NPÚ.
Po získání souhlasného stanoviska obou orgánů bude nutné podmínky realizovat. Následně je možné
požádat o předčasné užívání části stavby bývalé fary (2. nadzemní podlaží).
Z toho důvodu je nutno vyrobit nové vchodové dveře do objektu. V současné době je pouze známé
variantní řešení, jehož realizace by neměla překročit 48.000 Kč bez DPH. Stávající dveře budou
použity jako vstupní dveře do dolního sálu.
Usnesení k bodu č. 19:
Zastupitelstvo obce Tuklaty:
7

-

souhlasí s výrobou nových vchodových dveří do objektu Na Valech 19, Tuklaty v celkové ceně
48.040 Kč + DPH.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Petr
Jenšovský, Jaroslav Hrouda.

Bod č. 20: Souhlas s proplacením faktur za odvoz odpadu z pozemku č. 5/2 pro dětské hřiště v
Tlustovousech
Při rekultivaci pozemku č. 5/2 k.ú. Tlustovousy bylo odvezeno větší množství odpadu, než se původně
předpokládalo, a pracovalo se místo plánovaných dvou dnů tři dny. Celkem bylo během tří dnů
odvezeno 799 tun odpadu (původní odhad byl 700 t). 15. -18. 9. 2017 probíhalo odvážení odpadu,
bourání a odvoz přilehlé zdi, kameny z přední a zadní části zdi byly zachovány pro další použití ke
stavbě nízkého plotu z gabionových košů, kameny jsou nyní složeny na jedné části pozemku.
Skládkovné na 799 t
Odvoz odpadu, práce bagru a aut
Analýza odpadu nutná pro přímé skládkování
Cena za rekultivaci darovaného pozemku je

48.330,43 Kč vč. DPH
48.000,00 Kč vč. DPH
14.520,00 Kč vč. DPH
110.852,43 Kč vč. DPH

Usnesení k bodu č. 20:
Zastupitelstvo obce Tuklaty:
- souhlasí s proplacením faktur za odvoz odpadu v ceně 48.330,43 Kč a 48.000 Kč vč. DPH.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Petr
Jenšovský, Jaroslav Hrouda.

Bod č. 21: Připomínky zastupitelů
Starostka navrhuje výrobu 2 závor pro potřeby obce.
Zastupitelstvo obce Tuklaty:
- souhlasí s výrobou 2 závor pro potřeby obce.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Michal Chroust, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Petr
Jenšovský, Jaroslav Hrouda.
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Zast. Chroust žádá, aby obec oslovila majitele stavebního materiálu ve Sluneční ulici, aby odstranili
materiál uskladněný dlouhodobě na pozemku, který je ve vlastnictví obce.
Paní Průžková se dotazuje na díru na chodníku u Duchanů v ul. Akátové, zda se ji obec plánuje
opravit.
Zast. Jenšovský se dotazuje na smlouvu s policií a říká, že určitě v roce 2016 podepisoval smlouvu
s policií v Českém Brodě. Starostka existenci takové smlouvy vyvrací. Je možné, že smlouva již
vypršela. Na žádost obce však Policie Český Brod nechtěla smlouvu prodloužit. Zast. Jenšovský
navrhuje, abychom kontaktovali pana Janíka.
Starostka ukončila zasedání obecního zastupitelstva v 19:45 hod.
Seznam příloh:
1. Prezence
2. Zpráva starostky
3. Přehled usnesení

Zapsala: Ing. Martina Vodičková

Monika Petrisková v.r.
Starostka obce Tuklaty

Martina Milotová v.r.
Ověřovatel zápisu

Vyvěšeno:

5. 10. 2017

Sejmuto:

21. 10. 2017

Petr Jenšovský v.r.
Ověřovatel zápisu
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Zpráva starostky k 25. 9. 2017

 Připravujeme nové vyhlášky a aktualizace původních dle platných zákonů.
 OSSZ v Kolíně vyměřil pokutu 5.000 Kč z celkových možných 50.000 Kč na
základě naší rychlé reakce, vysvětlení a doložení chybějících podkladů –
odhlášek a přihlášek zaměstnanců OÚ.
 Byla provedena revize dětských hřišť v obci. Zjistilo se, že nebyly prováděné
pravidelné čtvrtletní provozní kontroly. Byly zjištěny nedostatky na všech
hřištích v obci. Na základě revizí byly u výrobců objednány náhradní díly a
sjednány opravy. Revizním technikem bylo doporučeno odstranění všech
herních prvků na hřišti základní školy z důvodu značného opotřebení a
možného ohrožení dětí.
 Probíhají opravy místních komunikací, bude opraveno 900 m2.
 V měsíci září dohlížela na bezpečnost dětí přecházejících od ZŠ směrem
k faře paní Koníčková. Zjistili jsme však, že rodiče si děti převádějí vesměs
sami a taková výpomoc již není nutná.

PROJEKTY
Základní škola
 Rekonstrukce školy probíhá za dohledu stavebního výboru.
Objekt u fary
 Vyhodnocení nákladů připravuji na příští zasedání ZO.
Chodník Tuklaty - Tlustovousy
 Projektantka paní Kubínová podala žádost o územní rozhodnutí 24. 7. 2017
a teprve nyní po několika urgencích jsme dostali žádost o uhrazení
správního poplatku 20.000 Kč.
Chodník Tlustovousy
 Dostali jsme cenové nabídky na dopracování projektu ke stavebnímu
povolení chodník Tlustovousy od ing. Filipa a od Ing. Kubinové. Dále bude
projednáváno v rámci programu zasedání.
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Parkoviště
 V jednom z bodu programu bude schvalován podpis smlouvy o smlouvě
budoucí s JUDr. Papežovou ohledně výměny pozemku.
Fara
 Po získání souhlasného stanoviska NPÚ a HZS je nutné realizovat výměnu
vstupních dveří. Dále bude řešeno v jednom z bodů programu. Z toho
důvodu je nutno vyrobit nové vchodové dveře do objektu
 Výmalba 1. NP, schodů a vstupní haly je hotová kromě salónku Kulturního
sdružení, kde je uskladněno vybavení školy.
Rekonstrukce Spojovací
 Žádost o stavební povolení zatím nemohla být podána, chybějí smlouvy
s majiteli dotčených pozemků, které měly být podepsány již na začátku
projektu. Žádné takové smlouvy ale neexistují. Následně budeme hlídat
dotace na rekonstrukce obecních komunikací.
Polní cesta ve Slezskách
 Výsadba podél cesty je v původním projektu špatně navržena, v užší části
jsou navrženy lípy s velkou korunou a v širší části jsou navrženy ovocné
stromy, které nepotřebují tolik místa. Důvodem pro toto rozhodnutí pana
Jenšovského byl požadavek, aby ovoce bylo blíže ke vsi. Toto změnit nejde,
protože by bylo nutné měnit celý projekt.

V Tuklatech, 25. 9. 2017

Monika Petrisková v.r.
Starostka obce Tuklaty
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Obec Tuklaty
Zastupitelstvo obce
Souhrn usnesení z řádného jednání zastupitelstva obce,
které se konalo 25. 9. 2017 od 18:00 hod v klubovně SDH.
Usnesení č. 87/11/2017 MAS - Žádost o projednání dokumentu: Místní akční plán výchovy
a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod
Zastupitelstvo obce
- bere na vědomí dokument MAP.
Usnesení č. 88/11/2017 Centrální evidence zvířat – registrace mikročipů
Zastupitelstvo obce
- nesouhlasí s účastí obce v programu Registrace psů do Centrální evidence zvířat a
věcí ČR.
Usnesení č. 89/11/2017 Státní pozemkový úřad – předávací protokol na projekt: Polní
cesta C6 v k.ú. Tuklaty
Zastupitelstvo obce
- souhlasí s předloženým předávacím protokolem
- pověřuje starostku převzetím provedeného projektu hrazeného z PRV s názvem:
Polní cesta C6 v k.ú. Tuklaty
Usnesení č. 90/11/2017 Vyhláška o nočním klidu č. 2/2017
Zastupitelstvo obce
- revokuje usnesení č. 81/10/2017
- souhlasí s vydáním OZV č. 2/2017, o nočním klidu, s doplněním, že Velikonoční
pondělí se vztahuje na noc z neděle na pondělí.
Usnesení č. 91/11/2017 Prodloužení střežení objektu OÚ Tuklaty, Na Valech 19
Zastupitelstvo obce
- souhlasí s prodloužením střežení objektu OÚ Tuklaty, Na Valech 19 v režimu „celková
ochrana“ s měsíčním poplatkem 990 Kč + DPH.
Usnesení č. 92/11/2017 Podpis smlouvy o smlouvě budoucí směnné (projekt parkoviště)
Zastupitelstvo obce
- schvaluje podpis smlouvy o smlouvě budoucí směnné s manžely Papežovými na
směnu pozemku parc. č. 1095 o výměře 4.396 m2 (níže v návrhu rozdělení parcel
označeného jako díl E) a části pozemku parc. č. 1098 o výměře 409 m2 (níže v návrhu
rozdělení parcel označeného jako díl D) ve vlastnictví obce, za část pozemku 1082 o
výměře 4.805 m2 (níže v návrhu rozdělení parcel označeného jako díl A) ve vlastnictví
manželů Papežových.
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-

vyhrazuje si právo udělit souhlas k podpisu konečné smlouvy směnné.

Usnesení č. 93/11/2017 Prodloužení Smlouva o spolupráci – dotace chodníky
Zastupitelstvo obce
-

souhlasí s uzavřením Smlouvy o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Chodníky
v obci Tuklaty“ po odstranění odst. 2 a 9 v čl. V a po odstranění odst. c) v bodě 3.
pověřuje starostku jejím podpisem.

Usnesení č. 94/11/2017 Územní plán
Zastupitelstvo obce
- určuje, že zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 1 územního plánu Tuklaty je
Monika Petrisková, starostka obce.
Usnesení č. 95/11/2017 Cenová nabídka na dopracování projektu ke stavebnímu povolení
chodník Tlustovousy
Zastupitelstvo obce
- souhlasí s výběrem nabídky na dopracování projektu ke stavebnímu povolení chodník
Tlustovousy Ing. Mileny Kubinové v celkové částce 75.000 Kč + 21 % DPH vč.
zatrubnění.
Usnesení č. 96/11/2017 Cenová nabídka – nové vchodové dveře dle PBŘ
Zastupitelstvo obce
- souhlasí s výrobou nových vchodových dveří do objektu Na Valech 19, Tuklaty
v celkové ceně 48.040 Kč + DPH.
Usnesení č. 97/11/2017 Souhlas s proplacením faktur za odvoz odpadu z pozemku č. 5/2
pro dětské hřiště v Tlustovousech
Zastupitelstvo obce
- souhlasí s proplacením faktur za odvoz odpadu v ceně 48.330,43 Kč a 48.000 Kč vč.
DPH
Usnesení č. 98/11/2017 Připomínky zastupitelů
Zastupitelstvo obce
- souhlasí s výrobou 2 závor pro potřeby obce.

Monika Petrisková v.r.
Starostka obce Tuklaty
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