Zápis č. 14/2017
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 6. 12. 2017 od 18.00 hod v klubovně SDH.
Přítomni: Monika Petrisková, Martina Milotová, Michal Chroust, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana
Ammerlaan, Drahomír Ducháč, Jaroslav Hrouda.
Omluveni: Petr Jenšovský, Petr Horký
Starostka Monika Petrisková zahájila zasedání zastupitelstva obcí Tuklaty a Tlustovousy v 18.07 hod.,
přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 5 zastupitelů, 4 jsou omluveni (nemoc, pozdní
příchod), 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.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Prezence
Schválení programu
Pověření dvou členů ZO k ověřování zápisu ze zasedání ZO
Zpráva starostky
Zprávy z výborů
Objednávka držáků osvětlení – Čechie Tuklaty
Čerpání rozpočtového opatření Čechie Tuklaty - rozpočtové opatření č. 5/2017
Smlouva o výpůjčce hřbitova
Převod pozemku p.č. 1176 do vlastnictví obce - ÚZSVM
Schválení zaměstnance obce
Zpráva o plnění programového prohlášení
Seznámení se zápisem z kontroly hospodaření
Schválení účetní závěrky ZŠ za rok 2016
Schválení účetní závěrky obce za rok 2016
Zpráva o aktuálně platných obecně závazných vyhláškách obce Tuklaty
Obecně závazná vyhláška obce Tuklaty č. 3/2017, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Obecně závazná vyhláška obce Tuklaty č. 4/2017, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné
zeleně
Obecně závazná vyhláška obce Tuklaty č. 5/2017, o místním poplatku ze psů
Vyhláška o poplatku za komunální odpad
Schválení varianty vypracování projektu pro dotaci a podání žádosti o dotaci – prostor okolo
rybníka v Tuklatech
Odkup nemovitosti Novákových
Odměna neuvolněného zastupitele ve funkci starostky
Rozpočtové opatření č. 6/2017
Rozpočet pro rok 2018
Knihovna – žádost o dotaci na technické vybavení
Smlouva s městskou policií Úvaly
Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci ulice Spojovací
Oslavy 100 let od založení ČSR
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29. Příspěvky zastupitelů

Příchod zast. Hroudy v 18:09

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

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

Bod č. 4: Zpráva starostky (v příloze)

Příchod zast. Jany Ammerlaan v 18:13

Bod č. 5: Zprávy z výborů
Finanční výbor
Zast Ducháč informuje o tom, že finanční výbor prováděl kontrolu hospodaření mateřské a základní
školy a zjistil, že oba subjekty hospodaří s poskytnutými finančními prostředky zodpovědně.
Stavební výbor
Zast. Ducháč informuje o projektu rekonstrukce základní školy s ohledem na závěrečnou fázi stavby a
výši doplatku za vícepráce. Dodavatel vykázal vícepráce čítající opravu stropu nad 1. patrem, terasu,
protiradonová opatření, opravu střechy, v souhrnné výši cca 1,5 mil. Kč. Díky Ing. Milotovi a
stavebnímu dozoru se podařilo je snížit o cca 800 tis. Kč na konečných 608 682 Kč.
Usnesení č. 111/14/2017 k bodu č. 5:
Zastupitelstvo obce
- schvaluje výdaj ve výši 608 682 Kč za vícepráce na akci Rekonstrukce a rozšíření kapacity ZŠ
Tuklaty.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Jaroslav Hrouda, JUDr. Ing. Jana
Ammerlaan, Michal Chroust, Lukáš Koníček.
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Zast. Ducháč uvádí, že v roce 2018 bude obec hospodařit dle právě sestaveného rozpočtu
s přebytkem cca 3 mil. Kč. V případě, že by obec zvolila jako prioritu Rekonstrukci ulice Spojovací, jejíž
rozpočet je 4,5 mil. Kč, jsou dvě varianty: s dotací - maximální možná získaná dotace by byla 2 mil. Kč
nebo celou částku pokrýt z rozpočtu obce. Pokud by obec zvolila realizaci chodníku mezi obcemi –
část od rybníka k mateřské škole včetně veřejného osvětlení – vycházela by na 3,1 mil. Kč. Otázkou je,
zda tuto část vytrhnout z celého projektu, pokud bychom žádali o dotaci…
Zast. Ducháč navrhuje možnost úvěru k financování některé z možností s ohledem na výhodné
úvěrové sazby a na to, že obec má momentálně všechny úvěry splacené.

Bod č. 6: Objednávka držáků osvětlení – Čechie Tuklaty - rozpočtové opatření č. 5/2017
V rámci rozpočtu Čechie Tuklaty na rok 2017 se klub rozhodl pro doplnění osvětlení na hřišti.
Usnesení č. 112/14/2017 k bodu č. 6:
Zastupitelstvo obce
- souhlasí s výdaji na akci „Osvětlení hřiště Čechie Tuklaty“ v celkové výši 170.180 Kč,
- souhlasí s proplacením faktury za držáky osvětlení pro Čechii Tuklaty v hodnotě 42.000 Kč,
- souhlasí s proplacením faktury za svítidla a ostatního materiálu ve výši 55.324 Kč,
- souhlasí s úhradou faktury za výkopové práce a položení kabelu ve výši 30.500 Kč
- souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 5/2017 tak, jak bylo předloženo
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Jaroslav Hrouda, JUDr. Ing. Jana
Ammerlaan, Michal Chroust, Lukáš Koníček.

Bod programu č. 7 byl projednán spolu s bodem 6.

Bod č. 8: Smlouva o výpůjčce hřbitova
Abychom mohli žádat o dotaci na opravu hřbitovní zdi, je nutné mít uzavřenou smlouvu s vlastníkem.
Dotačním poradcem máme potvrzeno, že smlouvu v předloženém znění lze pro tyto účely využít.
Usnesení č. 113/14/2017 k bodu č. 8:
Zastupitelstvo obce
- souhlasí s podpisem smlouvy o výpůjčce hřbitova tak, jak ji předložilo Pražské arcibiskupství,
- pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Jaroslav Hrouda, JUDr. Ing. Jana
Ammerlaan, Michal Chroust, Lukáš Koníček.
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Bod č. 9: Převod pozemku p.č. 1176 do vlastnictví obce - ÚZSVM
V souvislosti s přebíráním nepotřebného majetku v souladu s §19b) zák. 219/2000 Sb. od Ředitelství
silnic a dálnic ČR je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových příslušný hospodařit s celkem
pozemku v k.ú., a obci Tuklaty - p.p.č. 1176 o výměře 6691 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádá o sdělení, zda obec
má zájem o převod výše uvedeného pozemku do svého vlastnictví.
Někteří ze zastupitelů si chtějí ještě pozemek prohlédnout. Otázka zájmu o převod pozemku do
vlastnictví obce se odkládá se na příští zasedání ZO.

Bod č. 10: Schválení zaměstnance obce – Marcela Dvořáková
Paní Dvořáková v obci pracovala jako uklízeč veřejných prostranství na veřejně prospěšné práce. Má
zájem o uzavření pracovní smlouvy s obcí. Dluží obci za nájemné. V případě, že ji obec nezaměstná,
nemá z čeho splácet tento dluh. Navrhuji pracovní smlouvu na dobu určitou 1 rok, stejná pracovní
náplň jako doposud.
Usnesení č. 114/14/2017 k bodu č. 10:
Zastupitelstvo obce
- souhlasí s vytvořením pracovního místa a uzavřením pracovní smlouvy na hlavní pracovní
poměr s paní Marcelou Dvořákovou
- Pro:
7
- Proti:
0
- Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Jaroslav Hrouda, JUDr. Ing. Jana
Ammerlaan, Michal Chroust, Lukáš Koníček.

Bod č. 11: Zpráva o plnění programového prohlášení
Zast. Ammerlaan předložila tabulku s body, které se téměř před 4 lety přijímaly v rámci
programového prohlášení, většina bodů je již vyřešená nebo z většiny vyřešená, zanedbatelné
množství se neřeší nebo ještě nezačalo řešit.

Bod č. 12: Seznámení se zápisem z kontroly hospodaření
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem z kontroly hospodaření a přijímá tato nápravná
opatření:
1) INVENTARIZACE - veškeré chyby a nedostatky týkající se inventarizace za rok 2016 napravit
řádnou inventarizací ke dni 31. 12. 2017 dle Vyhlášky o Inventarizaci - zaměřit se zejména na
inventurní soupisy (veškeré náležitosti, porovnány se skutečností) - za splnění zodpovídá paní
starostka a inventarizační komise, která bude jmenována na základě Plánu inventur za rok 2017,
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2)
3)

4)
5)

6)

dále na základě vypracované Inventarizační zprávy za rok 2017 proúčtuje paní účetní vzniklé
inventarizační rozdíly do konce účetního období.
NEUPRAVENÝ ROZPOČET - přijímáme systémové opatření a ukládáme správci rozpočtu dále
postupovat v souladu se zákonem - zodpovídá správce rozpočtu.
POKLADNA - ukládáme provádět zápisy do pokladní knihy a účtovat v den okamžiku účetního
případu v souladu se zákonem o účetnictví -napravit IHNED - zodpovídá paní účetní (dle sdělení
paní účetní chyba napravena od 27. 11. 2017).
ÚČETNICTVÍ - veškeré účetní chyby a nedostatky uvedené v zápise opravit na základě opravných
účetních dokladů do konce účetního období - zodpovídá účetní.
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY - neschválené do 30. 6. 2017
a) Obce - schválení dodatečně
b) Příspěvkové organizace ZŠ Tuklaty – schválení dodatečně.
ZVEŘEJNĚNÍ - ukládáme zveřejnit dodatečně Zprávu o výsledku přezkoumání za rok 2016, která je
součástí závěrečného účtu za rok 2016, který je zveřejněn - zodpovídá p. Vodičková

Usnesení č. 115/14/2017 k bodu č. 12:
Zastupitelstvo obce
- bylo seznámeno se zápisem z kontroly hospodaření a souhlasí s přijetím nápravných
opatření, která byla specifikována.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Jaroslav Hrouda, JUDr. Ing. Jana
Ammerlaan, Michal Chroust, Lukáš Koníček.

Bod č. 13: Schválení účetní závěrky ZŠ za rok 2016
Usnesení č. 116/14/2017 k bodu č. 13:
Zastupitelstvo obce
- Schvaluje účetní závěrku ZŠ tak, jak byla předložena. Zisk ve výši 6.495,20 Kč bude převeden
do rezervního fondu.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Jaroslav Hrouda, JUDr. Ing. Jana
Ammerlaan, Michal Chroust, Lukáš Koníček.

Bod č. 14: Schválení účetní závěrky obce za rok 2016
Usnesení č. 117/14/2017 k bodu č. 14:
Zastupitelstvo obce
- Schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016 tak, jak byla předložena.
Pro:
7
Proti:
0
5

Zdržel se:

0

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

Bod č. 15: Zpráva o aktuálně platných obecně závazných vyhláškách obce Tuklaty

Bod č. 16: Obecně závazná vyhláška obce Tuklaty č. 3/2017, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
Předložená vyhláška 3/2017 se vydává zejména z důvodu legislativních změn, žádoucí aktualizace a
formálních závad vyhlášky 2/2007, která bude nahrazena touto novou vyhláškou.
Text vyhlášky nelze měnit, je odsouhlasen ministerstvem vnitra. Sazby poplatku, u kterých je uvedena
částka nižší než 10,- Kč, mohou být rozhodnutím zastupitelstva zvýšeny až na 10,- Kč; sazby poplatku,
u kterých je uvedeno 25,- Kč mohou být rozhodnutím zastupitelstva zvýšeny až na 100,- Kč. Pro
porovnání obou vyhlášek, jsou ve schvalované vyhlášce šedým podbarvením vyznačeny pasáže, které
jsou nové a liší se od zrušované vyhlášky.
V příloze jsou uvedeny parcely, ze kterých má být vybírán poplatek. Rozsah zpoplatněných veřejných
prostranství je zúžen na skutečně využitelná veřejná prostranství, nejsou sem zahrnuty zejména ulice.
Zastupitelé by měli věnovat pozornost zejména určení zpoplatněných veřejných prostranství (pro
orientaci je přiložen plánek s vyznačením zpoplatněných prostranství).
Současně jsou rušeny již nepoužívané vyhlášky č. 3/2003, o místních poplatcích, ze dne 3. 11. 2003 a
vyhláška č. 4/2003, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, ze dne 3. 11. 2003.
Formulář ohlášení užívání veřejného prostoru je připraven
Usnesení č. 118/14/2017 k bodu č. 16:
Zastupitelstvo obce
- ruší Obecně závazné vyhlášky obce Tuklaty č. 3/2003, 4/2003, 5/2003, 7/2003, 2/2007
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Tuklaty č. 3/2017, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství tak, jak byla předložena.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Jaroslav Hrouda, JUDr. Ing. Jana
Ammerlaan, Michal Chroust, Lukáš Koníček

Bod č. 17: Obecně závazná vyhláška obce Tuklaty č. 4/2017, k zajištění udržování čistoty ulic a
jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné
zeleně
Tato vyhláška doplňuje vyhlášku č. 3/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
s cílem zajistit čistotu všech ulic a veřejných prostranství, nejen těch zpoplatněných. Vyhláška je velmi
stručná, protože většina povinností a požadavků je stanovena v zákonech a vyhláškách. Neplnění
povinností stanovených v zákonech a vyhláškách je sankcionováno jako přestupek. Zejména se jedná
o tyto zákony: vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (§ 47), zák.
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č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (§ 28), zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
(§ 5). Tato vyhláška je věcně nová, proto se neruší žádná předchozí vyhláška.
Usnesení č. 119/14/2017 k bodu č. 17:
Zastupitelstvo obce
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné
zeleně v předloženém znění.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Jaroslav Hrouda, JUDr. Ing. Jana
Ammerlaan, Michal Chroust, Lukáš Koníček.

Bod č. 18: Obecně závazná vyhláška obce Tuklaty č. 5/2017, o místním poplatku ze psů
Tato vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 1/2011, o místním poplatku ze psů ze dne 21. 12. 2011 z důvodu
její aktualizace. Sazby poplatku se navrhují ve stejné výši jako ve zrušené vyhlášce. Aktualizované
části vyhlášky jsou podbarveny šedě.
Zastupitelstvo může rozhodnout o změně sazby až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba
poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí až 200 Kč za
kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až o 50 %.
Usnesení č. 120/14/2017 k bodu č. 18:
Zastupitelstvo obce
- ruší Obecně závaznou vyhlášku obce Tuklaty 1/2011
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Tuklaty č. 5/2017 o místním poplatku ze psů tak,
jak byla předložena.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Jaroslav Hrouda, JUDr. Ing. Jana
Ammerlaan, Michal Chroust, Lukáš Koníček

Bod č. 19: Obecně závazná vyhláška obce Tuklaty č. 6/2017, o poplatku za komunální odpad
Tato vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 4/2016, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad ze dne
30. 5. 2016, jak z důvodu aktualizace textu v souladu se zákonem o odpadech, tak z důvodu zreálnění
sazeb.
Sazby jsou odvozeny od reálně účtovaných nákladů za svoz a likvidaci směsného (netříděného)
komunálního odpadu (popelnice). Pro lepší přehlednost jsou zaokrouhleny na celé 100,- Kč.
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Nově je stanovena jednorázová splatnost poplatku k 31.3. (Ve zrušené vyhlášce byla splatnost ve
dvou splátkách). Jednorázová splatnost je stanovena z důvodu obtížného vybírání druhé splátky. Se
svozovou firmou bude ujednáno, že budou provádět svoz se starou známkou do 31. 3. následujícího
roku. Současně budou známky pro příslušný kalendářní rok vydávány až po zaplacení poplatku (nová
známka bude podmínkou vývozu popelnice od 1. 4. příslušného kalendářního roku).
Náklady na svoz a likvidaci tříděného odpadu (barevné kontejnery) a bio odpad jsou hrazeny
z rozpočtu obce, případné příjmy z tříděného odpadu jsou příjmem obce.
Usnesení č. 121/14/2017 k bodu č. 19:
Zastupitelstvo obce
- ruší obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Tuklaty č. 6/2017 o poplatku za komunální odpad
tak, jak byla předložena.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Jaroslav Hrouda, JUDr. Ing. Jana
Ammerlaan, Michal Chroust, Lukáš Koníček.

Bod č. 20: Schválení varianty, vypracování projektu pro dotaci a podání žádosti na dotaci,
prostor okolo rybníka v Tuklatech
Předloženy jsou ideové náčrtky řešení svahu podél ulice Akátové.
Usnesení č. 122/14/2017 k bodu č. 20:
Zastupitelstvo obce
- schvaluje studii předložené varianty řešení svahu podél ulice Akátové, prostor okolo rybníka
v Tuklatech,
- schvaluje vypracování projektu,
- schvaluje podání žádosti o dotaci
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Jaroslav Hrouda, JUDr. Ing. Jana
Ammerlaan, Michal Chroust, Lukáš Koníček.

Bod č. 21: Odkup nemovitosti Novákových, nemovitosti parc. č. 36 se stavbou č.p.24, k.ú. Tuklaty
Podmínky pro odkup nemovitosti platí stále tak, jak je navrhli majitelé původně v červnu 2017.
Je možno přistoupit na návrh Novákových nebo je možno si dát udělat jiný znalecký posudek, zda by
se případně cena nemovitosti mohla lišit. Byla oslovena ing. Sidaková, cena za posudek je Kč 4 000 Kč,
dodací lhůta posudku je leden 2018.

8

Novákovi navrhují ponechat kupní cenu dle znaleckého posudku s tím, že nebudou po obci (jako
kompenzaci za provedené rekonstrukční práce) požadovat bezdůvodné obohacení za užívání jejich
půlky, které by za poslední 3 roky (další roky by již byly promlčené) dle jejich odhadu činilo částku
288.000 Kč (8.000 Kč za měsíc). Jsou ochotni souhlasit s hrazením kupní ceny na splátky a to tak, že
po podpisu kupní smlouvy by obec uhradila polovinu ceny, t.j. 695 401,50 Kč a zbývající část ve třech
splátkách splatných např. do 30. Června 2018, 2019 a 2020. Tento návrh je z jejich strany veden tím,
že jeden ze spoluvlastníků je vyššího věku a s ohledem na to nemůže souhlasit s rozložením na deset
let.
Zastupitelé projednali odkup nemovitosti Novákových, souhlasí s objednáním znaleckého posudku a
na příštím zasedání rozhodnou.

Bod č. 22: Odměna neuvolněnému zastupiteli ve funkci starostky
Od 1. 1. 2018 dochází ke změně zákona o odměňování zastupitelů obcí. Od 1. ledna 2018 začne obec
vyplácet uvolněným členům zastupitelstva (automaticky ze zákona, aniž by o tom zastupitelstvo obce
rozhodovalo) odměnu za měsíc podle nové právní úpravy.
Od 1. ledna 2018 náleží neuvolněnému starostovi měsíční odměna automaticky v minimální zákonem
stanovené výši (ve výši 0,3násobku měsíční odměny, která by v dané obci náležela uvolněnému
starostovi). Zastupitelstvo může rozhodnout o navýšení měsíční odměny pro neuvolněného starostu
až do výše maximální částky uvedené v nařízení vlády č. 318/2017 Sb. (tj. až do výše 0,6násobku
měsíční odměny, která by v dané obci náležela uvolněnému starostovi).
Stanovovat odměny za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva je nadále vyhrazeno zastupitelstvu
obce. V usnesení zastupitelstvo obce stanoví výši odměn za měsíc, a to částkou v celých korunách,
přitom může přihlédnout k plnění individuálních úkolů, které jednotlivým členům uložilo, a předem
stanoveným způsobem k jejich účasti na jednání orgánů, jejichž jsou členy.
Odměny nelze stanovit se zpětnou platností a související usnesení pozbývá platnosti uplynutím
volebního období zastupitelstva, které odměnu stanovilo.
Neuvolnění zastupitelé budou muset hlásit dovolenou.
Usnesení č. 123/14/2017 k bodu č. 22:
Zastupitelstvo obce
- schvaluje odměnu neuvolněné zastupitelce obce Monice Petriskové ve výši 0,6násobku výše
měsíční odměny uvolněného starosty, a to ode dne 1. 1. 2018.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
1
Pro: Monika Petrisková, Martina Milotová, Jaroslav Hrouda, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Michal
Chroust, Lukáš Koníček.
Zdržel se: Drahomír Ducháč.

Bod č. 23: Rozpočtové opatření č. 6/2017
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Usnesení č. 124/14/2017 k bodu č. 23:
Zastupitelstvo obce
- schvaluje rozpočtové opatření tak, jak bylo předloženo.
- předává starostce kompetence, aby upravila rozpočtové opatření v souladu se zákonem
v prosinci 2017, a následně o úpravě informovala zastupitele v lednu 2018.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Jaroslav Hrouda, JUDr. Ing. Jana
Ammerlaan, Michal Chroust, Lukáš Koníček.

Bod č. 24: Rozpočet pro rok 2018
Usnesení č. 125/14/2017 k bodu č. 24:
Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočet tak, jak byl předložen.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Jaroslav Hrouda, JUDr. Ing. Jana
Ammerlaan, Michal Chroust, Lukáš Koníček.

Bod č. 25: Knihovna – žádost o dotaci na technické vybavení
Mgr. Šrajerová, knihovnice, navrhuje žádat o dotaci na technické a programové vybavení knihovny.
Jedná se o program Ministerstva kultury ČR VISK3 = Veřejné informační služby knihoven.
•
•
•
•
•

cílem programu je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bázi informačních
technologií
účast v části "Obnova technického a programového vybavení"
financování - dotace 70 %, obec 30 %
minimální částka pro žádost je výše dotace 10 000 Kč (cena celého projektu tedy cca 16 500
Kč, podíl obce je 5 500 Kč)
žádáme o: multifunkční zařízení, laminátor A3, projekční plátno se stativem

Usnesení č. 126/14/2017 k bodu č. 25:
Zastupitelstvo obce
- souhlasí s podáním žádosti na dotaci technické vybavení knihovny ve výši 16 500 Kč,
- souhlasí s podílem obce cca 5 500 Kč.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
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Pro: Monika Petrisková, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Jaroslav Hrouda, JUDr. Ing. Jana
Ammerlaan, Michal Chroust, Lukáš Koníček.

Bod č. 26: Smlouva s městskou policií Úvaly
Dnes se nám podařilo získat vyjádření od policie ČR, která je schopna zajistit měření rychlosti v obci
v maximálním rozsahu 2 hodin měsíčně.
Obec tedy zvažuje uzavření smlouvy i s městskou policií Úvaly na měření rychlosti v nejrizikovějších
oblastech v obou našich obcích v rozsahu 2 hodiny měsíčně. Úseky společně vytipujeme a musí se
k nim vyjádřit odbor dopravy. Smlouva byla již zastupiteli Úval a radou města schválená.
Finanční náročnost:
2 osoby, 0,5 hodiny týdně (mzda 350 Kč/hod) = 700 x 0,5 hodiny týdně x 52 týdnů = 18 200 Kč ROČNĚ
Usnesení č. 127/14/2017 k bodu č. 26:
Zastupitelstvo obce
- souhlasí s uzavřením smlouvy s městskou policií Úvaly na měření rychlosti v rozsahu 2 hodiny
měsíčně.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Jaroslav Hrouda, JUDr. Ing. Jana
Ammerlaan, Michal Chroust, Lukáš Koníček.

Bod č. 27: Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci ulice Spojovací
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo termín 15. 1. 2018 pro podání žádosti o dotaci ve výši max. 1
mil. Kč nebo 50 %. K žádosti o dotaci se přikládá jen žádost o stavební povolení a pasport
komunikace, který zatím nemáme. Stále čekáme na potvrzené smlouvy s majiteli sousedních
pozemků, s Arcibiskupstvím a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, a na několik
obnovených vyjádření dotčených orgánů.
Zpracování a podání žádosti o dotaci obci nabídla firma TNT Consulting. Konečná cena za zpracování
a podání žádosti je 9 000 Kč bez DPH.
Jako doplatek k této dotaci lze použít dotace ze středočeského kraje 1 000 Kč na občana (936 tis. Kč).
V případě neúspěchu bude obec hradit rekonstrukci ulice Spojovací z vlastních prostředků.
Usnesení č. 128/14/2017 k bodu č. 27:
Zastupitelstvo obce
- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci ulice Spojovací
- souhlasí se zpracováním žádosti společností TNT Consulting v celkové ceně 9 000 Kč.
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Pro:
Proti:
Zdržel se:

7
0
0

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

Bod č. 28: Oslavy 100 let od založení samostatného československého státu
V roce 2018 budeme slavit 100 let od vzniku Československé republiky. V návaznosti na výzvu paní
hejtmanky Středočeského kraje bychom i v Tuklatech se rádi tomuto výročí věnovali. Středočeský kraj
zahájil projekt „100 let české státnosti ve Středočeském kraji“. Stejně jako paní hejtmanka usilujeme
o oživení historické paměti. Proto bychom chtěli připomenout toto výročí nejen oslavou 28.10, ale
také úpravou pomníku obětem obou válek v Tuklatech či výsadbou stromu republiky
v Tlustovousech.
Usnesení č. 129/14/2017 k bodu č. 28:
Zastupitelstvo obce
- souhlasí s úpravou pomníku obětem obou válek v Tuklatech a výsadbou stromu republiky na
návsi v Tlustovousech.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Jaroslav Hrouda, JUDr. Ing. Jana
Ammerlaan, Michal Chroust, Lukáš Koníček

Bod č. 29: Připomínky zastupitelů
Zast. Hrouda upozorňuje na bezohledné parkování některých občanů na konci ulice Spojovací přímo
u vlakového nádraží a zabraňují tak ostatním vozidlům v otáčení.
Zast. Ammerlaan informuje o návštěvě zástupce Památkového ústavu na faře, který schválil nejen
změnu dveří, což blokovalo rekonstrukci skoro 9 měsíců, ale schválila i dočasné odbourání té části
komínů, která je v havarijním stavu.
Dále informuje o tom, že se pracuje na zmapování historie tuklatské školy a také na velice zajímavé
historii tlustovouského velkostatku (Vojtova statku), poprvé byl zmiňován už v 17. století.
Podlipanské slavnosti jsou již ve fázi přípravy. Loni bylo dobrovolné vstupné věnováno na projekt
kostela ve Štolmíři. Zast. Ammerlaan požádala pořadatele, aby letos byla symbolem slavností
tuklatská fara. Nepředpokládá se, že se vybere nějaká závratná částka, ale spíše jde o propagaci
objektu fary i obce.

Starostka poděkovala přítomným a ukončila zasedání obecního zastupitelstva ve 20:27 hod.
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Seznam příloh:
1. Prezence
2. Zpráva starostky
3. Přehled usnesení
4. Tabulky plnění programového prohlášení
5. ZŠ - Vícepráce

Zapsala: Ing. Martina Vodičková

Monika Petrisková v. r.
Starostka obce Tuklaty

Martina Milotová v. r.
Ověřovatel zápisu

Vyvěšeno:

20. 12. 2017

Sejmuto:

5. 1. 2018

Lukáš Koníček v. r.
Ověřovatel zápisu
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