KRONIKA OBCE
TUKLATY
2016

Sepsala: Adéla Chroustová

1. Úvod
Od 1. ledna 2016 došlo k navýšení minimální mzdy z aktuálních 9 200 Kč na 9 900 Kč.
I v letošním roce se v návaznosti na minulý rok odehrálo několik dalších teroristických útoků.
22. března se v Bruselu odpálili tři sebevražední atentátníci napojení na tzv. Islámský stát na
letišti Zaventem a poté v metru. Celkem při útoku zemřelo asi 34 lidí a desítky dalších byly
zraněny. Útoky probíhaly během celého roku v různých zemích světa. Další z tragédií se udála
v Drážďanech 19. prosince, terorista najel kamionem do lidí na adventním trhu. Tu nepřežilo
12 lidí a mezi nimi byl i jeden Čech.
Letos se poprvé slavil nový státní svátek - Velký pátek.
24. srpna 2016 postihlo střední Itálii zemětřesení, při kterém zahynulo přes 260 lidí.
V letošním roce byl nově schválen zákon, ohledně zavření obchodů s plochou větší jak 200 m2,
ve vybrané státní svátky. Do doby, než byl zákon schválen, museli zaměstnanci v obchodech
chodit do práce i přesto, že byl státní svátek. Zákon se vztahuje na tyto vybrané svátky: 1. ledna
(Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok), na Velikonoční pondělí, 8. května (Den
vítězství), 28. září (Den české státnosti) 28. října (Den vzniku samostatného československého
státu), 25. a 26. prosince (1. a 2. Svátek vánoční).
Velká Británie si v referendu odhlasovala odchod z evropské unie (tzv. Brexit). Pro odchod z
Evropské unie hlasovalo téměř 52 procent Britů. Britského referenda o Evropské unii se
zúčastnilo 72,1 procenta voličů.
Američané si v listopadových volbách zvolili za svého 45. prezidenta newyorského miliardáře
Donalda Trumpa. Druhou kandidátkou na prezidenta byla Hillary Clintonová.
Počasí
V dubnu se teploty v ranních hodinách pravidelně pohybovaly okolo 0 a přes den vystoupaly
maximálně do 10 stupňů. 25.4. napadl sníh. Duben byl celkově studený a deštivý, někdy až
okolo nuly. První teplejší den byl 30. dubna. V létě se teploty pohybovaly okolo 28 stupňů. Na
Vánoce byl déšť. Až okolo 30. prosince začala námraza na keřích a stromech.

2

2. Obyvatelstvo
Aktuální počet obyvatel Tuklat je 930.

V roce 2016 se narodilo 7 dětí:
Matěj Šplíchal
Jakub Matějíček
Matyáš Zikmund
Tomáš Bělina
Tadeáš Okrouhlík
Ondřej Hodač
Tomáš Hájek.

V tomto roce nás navždy opustilo 6 občanů:
Milan Hrdlička
Marie Štusáková
Jiří Fronc
Rudolf Ostružlík
Božena Lišková
Anna Svatošová
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3. Obecní záležitosti
Obecní zastupitelstvo platné od 1. 1. 2016 do 27. 11. 2016
Starosta obce: Petr Jenšovský
Místostarostka: Monika Petrisková
Účetní: Zbyněk Růžička
Členové zastupitelstva:
JUDr. Ing. Jana Ammerlaan
Drahomír Ducháč
Ing. Ivan Franc
Petr Horký
Michal Chroust
Lukáš Koníček
Martina Milotová

Obecní zastupitelstvo platné po 28. 11. 2016 do konce roku 2016
Starostka obce: Monika Petrisková
Místostarostka: Martina Milotová
Asistentka starostky obce: Ing. Martina Vodičková
Účetní: Markéta Zmrzlíková
Členové zastupitelstva:
JUDr. Ing. Jana Ammerlaan
Drahomír Ducháč
Petr Horký
Michal Chroust
Petr Jenšovský
Lukáš Koníček
Martina Milotová
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Ing. Ivan Franc z funkce zastupitele odstoupil dne 7. 12. 2016 v průběhu veřejné schůze
obecního zastupitelstva, která občany seznamovala s odvoláním starosty Petra Jenšovského
z funkce starosty obce. Jeho nástupcem se stal Jaroslav Hrouda.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 28. 11. 2016 obecní zastupitelé vyjádřili nedůvěru
ke stávajícímu starostovi obce panu Petru Jenšovskému. Pro odvolání starosty obce hlasovali:
Michal Chroust, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Jana Ammerlaan, Monika Petrisková.
Bezprostředně po odvolání starosty dostali všichni občané vyjádření do svých schránek
s důvody odvolání současného starosty obce. V nich stálo:
„Vážení spoluobčané,
Jak již víte, na jednání zastupitelstva obce Tuklaty dne 28. 11. 2016 byl na základě hlasování
odvolán p. Petr Jenšovský ze své funkce starosty. Tímto bychom Vás rádi informovali o
důvodech, které k tomu vedly. K tomuto kroku zastupitelstvo přistoupilo mimo jiné na základě
dlouhodobé nerealizace usnesení zastupitelstva a nepředávání podkladů a informací
obecnímu zastupitelstvu.
Jedním, ne však jediným příkladem, je projekt chodníku v Tlustovousech. Absence tohoto
chodníku je vysokým bezpečnostním rizikem. Proto jeho výstavba je prioritou obecního
zastupitelstva. Projekt chodníku v Tlustovousech měl být připraven na žádost o dotaci v lednu
2015, následně v lednu 2016. Projekt nebyl včas dokončen, proto se zastupitelé shodli na
podání žádosti o dotaci v lednu 2017. K žádosti o dotaci je nutno předložit projekt chodníku
včetně vyřešených majetkových vztahů, má-li stavba probíhat na pozemcích, které nejsou ve
vlastnictví obce. Územní i stavební povolení a položkový rozpočet. Od jara 2016 starosta
opakovaně zastupitelstvu tvrdil, že podklady pro dotaci na výstavbu chodníku jsou připravené.
Až osobní kontrolou v září 2016 bylo zjištěno, že tomu tak není. Nejsou vydána nutná
rozhodnutí stavebního úřadu, není připraven položkový rozpočet akce, nejsou dokončeny
smlouvy s vlastníky pozemků, na kterých chodník povede, a celý projekt je zastaven, na čemž
se již v květnu dohodl p. Jenšovský s projektantem, a to bez vědomí zastupitelstva. Současně
mu vyplatil odměnu, ačkoliv dílo nebylo dokončeno. Další termín (již třetí) pro podání žádosti
o dotaci je ohrožen, podklady nejsou připravené. O dotaci tak lze zažádat až v roce 2018.
Uvedený projekt chodníku v Tlustovousech je jen příklad. Situace se opakovala i při přípravě
chodníku mezi oběma našimi obcemi a stejně tak se pan Jenšovský nezapojil ani do přípravy
parkoviště u nádraží. Mnozí z Vás jistě vědí, jak probíhala příprava a podpis smluv o umístění
tuklatských dětí na II. stupeň ZŠ, kde se naštěstí nakonec podařilo zajistit školu v dosahu
autobusů MHD, místo nabízených Cerhenic.
Petr Jenšovský byl opakovaně upozorňován na nedostatky své práce. Svůj přístup však
nezměnil. I přesto okamžik rozhodnutí nebyl z lidského i profesního hlediska příjemný pro
nikoho ze zúčastněných.
Novou starostkou byla hlasováním zvolena paní Monika Petrisková, která dosud vykonávala
funkci místostarostky. Na pozici místostarostky byla zvolena paní Martina Milotová.
Obecní úřad, včetně Ing. Zbyňka Růžičky, Vám bude k dispozici v době úředních hodin tak
jako doposud.
Věříme, že tato změna naší obci přinese realizaci dohodnutých usnesení zastupitelstva, aby se
mohly uskutečnit rozvojové projekty obce, zejména rozšíření a rekonstrukce školy, chodník v
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Tlustovousech a chodník mezi Tuklaty a Tlustovousy, parkoviště u nádraží, jejichž přípravu P.
Jenšovský zdržoval.
Teď bychom chtěli docílit atmosféry, která všem umožní normálně pracovat, aby se vedení
obce prezentovalo v dobrém světle a abyste vnímali, že jsme tady pro Vás a ne proto,
abychom se hašteřili a vzájemně osočovali.
Vážíme si Vaší důvěry, kterou jste nám projevili při volbách a děláme vše proto, abychom ji
nezklamali.
Monika Petrisková, starostka, Martina Milotová, místostarostka
Zastupitelé - Lukáš Koníček, Michal Chroust, Jana Ammerlaan“.
Po pár dnech, bez vysvětlení a bez předání agendy, ukončil svůj pracovní poměr na obecním
úřadě Zbyněk Růžička, který byl ve funkci účetního. Po odvolání starosty se konala veřejná
schůze, kde členové zastupitelstva v čele s nově zvolenou starostkou obce paní Monikou
Petriskovou, představili své plány a vize ve zbývající části volebního období. Schůze se
uskutečnila v prostorách klubovny hasičů, protože fara, kam se vrátilo po 12 letech sídlo obce,
dosud nebyla zkolaudována a nemůže být používána veřejností. Z těchto důvodů se nemohla
veřejná schůze konat na obecním úřadě (ve velkém sále na faře). Shromáždění se zúčastnili
občané obou „protistran“ (bývalého starosty a současné starostky obce). Během večera
probíhaly ostré výměny názorů mezi občany. Někteří i sprostými výroky uráželi zastupitele a
nově zvolené vedení obce. Asi po hodině a půl zbytečných hádek a urážení se občané rozešli a
schůze poté pokračovala dál podle připravených bodů k jednání.
Po zvolení nového vedení obce, kolovala i petice pro odvolání nové starostky a místostarostky
obce, petice však zdaleka nezískala potřebný počet podpisů.
Na obecním úřadě přibyli noví zaměstnanci a vznikly nové pracovní pozice: Asistentka
starostky: Ing. Martina Vodičková a účetní Markéta Zmrzlíková. Obě, starostka Monika
Petrisková i místostarostka Martina Milotová, jsou neuvolněné.
ŠKOLSKÝ VÝBOR
Předsedkyně: Martina Milotová
Členové: Mgr. Ludmila Plesná, Kamila Kastlová, Věra Foučková, PhDr. Jan Šuma
FINANČNÍ VÝBOR
Předseda: Drahomír Ducháč
Členové: Ing. Martina Pacovská, Ing. Miloslav Polášek
STAVEBNÍ VÝBOR
Předseda: Drahomír Ducháč
Členové: Ing. Ivan Franc, Michal Chroust, Romana Roubíčková
KONTROLNÍ VÝBOR
Předsedkyně: JUDr. Ing. Jana Ammerlaan
Členové: Petr Horký, Ing. Jiří Krátký
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VÝBOR PRO ROZVOJ OBECNÍHO MAJETKU
Předsedkyně: JUDr. Ing. Jana Ammerlaan
Členové: Ing. Pavla Holoubková, Ing. Jan Jarolímek, Ing. Eva Karbanová, Ing. Čestmír Kocian,
Lukáš Koníček, Václav Krupka, Mgr. Karel Novák, Jiří Kýr
VÝBOR PRO KULTURNÍ, SOCIÁLNÍ A OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Předsedkyně: Monika Petrisková
Členové: Ing. Věra Pěnkavová, Gabriela Procházková, Naďa Lojínová, Jan Roubíček

Zasedání z obecního zastupitelstva
V roce 2016 proběhlo 15 řádných veřejných zasedání zastupitelstva obce.
Zasedání č. 1 ze dne 25. 1. 2016
Obecní zastupitelstvo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Schválilo podání žádosti o dotaci do Středočeského fondu rozvoje obcí a měst na
Rekonstrukci a rozšíření základní školy Tuklaty a zavazuje se ke spolufinancování
v minimální výši 5%.
Schválilo opravu krovu fary.
Schválilo podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace zeleně historického centra obce
Tuklaty – 2. etapa z Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje a závazek
spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových nákladů.
Schválilo podání žádosti o dataci na projekt ,,Zřízení nové knihovny ve společenském
domě Fara Tuklaty z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje a zavázalo se
ke spolufinancování projektu v minimální výši 5%.
Schválilo podání žádosti o dotaci na projekt ,,Modernizace cisternové automobilové
stříkačky JSDHO Tuklaty z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Středočeského kraje a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5%
Schválilo podání žádosti o dotaci na projekt Oprava sociálního zařízení na fotbalovém
stadionu Čechie Tuklaty a Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje v roce 2016 a
spolufinancování projektu v minimální výši 5%
Pověřilo starostu obce poptáním vypracování žádosti o dotaci včetně příloh a projektové
dokumentace na ústřední vytápění na Faře ze SFŽP na úsporu energie při vytápění
Pověřilo starostu obce podepsáním plné moci společnosti RENOMIA za účelem přípravy
nabídky pojištění.

Zasedání č. 2 ze dne 17. 2. 2016
Obecní zastupitelstvo:
•

Schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení nového dopravního automobilu pro
JSDHO Tuklaty“ z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2016, Podprogram
1 - pořízení nového dopravního automobilu 44 a závazek spolufinancování projektu v
minimální výši 146.500kč a pověřuje starostu obce podepsáním žádosti.
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Zasedání č. 3 ze dne 29. 2. 2016
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Obecní zastupitelstvo pověřilo starostu obce vypsáním výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace stavby chodníku mezi obcemi
Tuklaty a Tlustovousy dle výzvy připravené p. Ducháčem.
Zastupitel Ducháč informuje o plánu oprav komunikací v obci. Jedná se zejména o ulice
Úvozová, V Jezírkách, Na Patnácté a K Bytovkám. Pan starosta prověří, na co je
zpracována dokumentace.
Finanční výbor navrhuje kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení. (finanční výbor)
Pan starosta informuje o probírce obecního lesa. Jedná se o 131 stromů. Pan starosta
zajistí výběrové řízení. (výbor obecního majetku)
Pan Pěnkava informuje o nutnosti asanace komínů a celé jižní stěny na faře. Následný
postup bude zvolen na nejbližším kontrolním dni.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan navrhuje vybudovat dešťovou kanalizaci v objektu
fary. Pan starosta zjistí možnosti dotací na sociální zařízení na faře z fondu hejtmana
Středočeského kraje. Pan starosta zajistí po kolaudaci sociálního zařízení přepracování
požární zprávu fary.
Pan starosta informuje o podepsání smlouvy na revitalizaci farské stráně s vítěznou
firmou. Dozor bude provádět místostarostka Petrisková. Zastupitelka JUDr. Ing.
Ammerlaan navrhuje zhotovit informační tabuli dle podmínek dotace.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan informuje o návrhu upravit Farskou louku a
seznamuje zastupitele s výsledky ankety (12 návrhů). Dle přítomných občanů byla anketa
nedostatečně propagována, a proto navrhují anketu zopakovat.
Obecnímu zastupitelstvu byly předloženy 2 návrhy na zřízení dětského hřiště v obci
Tlustovousy. První navrhuje dětské hřiště u budovy obce č.p. 29 a druhý u rybníka v
Tlustovousích. S návrhem dětského hřiště u rybníka nesouhlasí rybářský spolek. se
zřízením dětského hřiště v obci Tlustovousy na pozemku p.č. 5/1 u obecného domu č.p.
29 a pověřuje starostu obce vypsáním výběrového řízení na zhotovitele
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na nebytový prostor v
objektu č.p. 29 v obci Tlustovousy do 30.6.2016.
Zastupitelstvo obce Tuklaty souhlasí s odkoupením pozemku p.č. 283/10 o výměře 654 m
za sjednanou cenu 50.000 Kč do majetku obce a pověřuje starostu obce podpisem kupní
smlouvy.
Obecní zastupitelstvo souhlasí s připojením se obce Tuklaty k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“.
Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Tuklaty a
fotbalovým klubem Čechie Tuklaty, tak jak ji vypracovala Mgr. Zhřívalová a pověřuje
starostu obce jejím podpisem. Záměr byl vyvěšen od 1.2.2016 do 15.2.2016.
Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce přípravnými pracemi pro vypsání
výběrového řízení pro rozšíření MŠ Tuklaty, včetně zjištění stanoviska státního fondu
životního prostředí v návaznosti na již poskytnutou dotaci.
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženou cenou 1.200 Kč/m2 a pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy na prodej pozemku 263/1 v k.ú. Tlustovousy paní Štanglové, za
uvedenou cenu 1.200 Kč/m2 Paní Štanglová uhradí náklady na vypracování
geometrického plánu a kupní smlouvy.
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku na palivo pro paní Chmelárovou
ve výši 3.500 Kč.
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•

Zastupitel Horký informuje zastupitele o vyhotovení energetického štítku na objekt fary,
dále informuje o dotaci na vytápění fary. Dotace se poskytuje ve výši 45 % a je třeba
posudek na emisní zatížení životního prostředí. Zastupitel Horký poptá tento posudek.

Zasedání č. 4 ze dne 21. 3. 2016
Finanční výbor
•

Zastupitel Ducháč informuje o kontrolách MŠ a ZŠ Tuklaty. Z kontrol vyplývá, že MŠ i
ZŠ využívají prostředky od obce Tuklaty hospodárně.

Stavební výbor.
•

Zastupitel Ducháč, na základě místního šetření, navrhuje opravy komunikací v Tuklatech
a Tlustovousech. Jedná se o ulice v Tuklatech: Na Rafandě, Úvozová, Růžová, Na
Vyhlídce, Topolová, Spojovací (od mostku k ulici Topolová), Sluneční a Tlustovousech:
Ke Skalce, Na Kopečku, K Výmole. Celkem cca 700 m2. Opravy by stály cca 325.000,Kč. Zastupitel Ducháč a Ing. Franc připraví poptávku na opravy komunikací.

Kontrolní výbor:
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan na základě přehledu úkolů z minulých jednání
zastupitelstva se dotazuje na plnění úkolů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

na mříž na Faře. Pan starosta odpovídá, že je na faře připravená k opravě.
na dotaci na sociální zařízení z fondu hejtmana. Pan starosta odpovídá, že vzhledem k
dalším žádostem na dotace z tohoto fondu mu bylo doporučeno na rekonstrukci
sociálního zařízení fary nežádat o další dotaci.
na stav jednání s vlastníky pozemků pod plánovaným chodníkem v Tlustovousech. Pan
starosta odpovídá, že majetkové poměry jsou vyřešené a obec má souhlas všech vlastníků
s využitím jejich pozemku k výstavbě chodníku.
zda pan starosta prověřil množství dřeva ze tří pokácených jasanů u fotbalového hřiště v
garáži na Faře. Pan starosta odpovídá, že ano.
zda proběhly drobné opravy střechy Fary. Pan starosta odpovídá, že opravy proběhly.
na reklamaci komunikací V Obůrkách. Pan starosta odpovídá, že reklamace ještě
neproběhla. Reklamaci připraví pan starosta se zastupitelem Ducháčem.
na stav žaloby firmy Keltex s.r.o. Pan starosta odpovídá, že firma Keltex s.r.o.
zkrachovala a právnička obce přihlásí obec do insolvenčního řízení.
na možnost dotace na výměnu veřejného osvětlení MPO. Pan starosta odpovídá, že
požádal o nabídky. Nabídky předloží na příštím zasedání zastupitelstva
zda je již opraven poškozený sloup v Topolové ulici. Pan starosta odpovídá, že ano.
Starosta informuje, že dojde k údržbě stromů na návsi a zajistí předložení nabídky na
zpracování údržby topolů v ulici Topolová. Zastupitelka Ammerlaan se dotazuje, zda
budou odstraněny suché stromy u rybníka v Tuklatech (jeřáb) a na návsi v Tlustovousech
(jasan). Pan starosta zabezpečí povolení.
Místostarostka Monika Petrisková informuje o probíhající 1. fázi revitalizace farské
stráně: došlo k ošetření stromů, větve budou odklizeny po Velikonocích. Vzniklou štěpku
si dodavatel může uložit na faře pro podzimní výsadbu stromů.
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Zastupitel Horký informuje o nabídce Ing. Belzy na zpracování projektové dokumentace
ohledně fary zateplení budovy, energetický posudek a spolupráci na přípravu dotace.
Nabídka nebyla akceptována z důvodu značného časového tlaku k termínu dotace. Bylo
požádáno o zajištění více nabídek pro porovnání ceny. Zastupitel Ing. Franc aktualizuje
stávající projekt a zajistí poptávku energetického auditu.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan informuje o výsledcích ankety na úpravu Farské
louky. Zúčastnění občané vznášejí námitky proti plánovaným úpravám.
Zastupitelstvo schvaluje, aby pan starosta vyzval arch. Burešovou k předložení nabídky
na vypracování studie prostorového řešení lokality Farská louka se zachováním klidové
zóny a ve spolupráci s projektantem cesty mezi autobusovými zastávkami.
Pan starosta informuje o návrhu odkupu ideální poloviny pozemku p.č. 206.
Zastupitelstvo souhlasí odkoupením části pozemku p.č. 206 od majitelů za cenu 29.860,-Kč uvedenou v kupní smlouvě a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Projednání zkvalitnění Koncepce údržby zeleně v obci. Překladatel: Monika Petrisková a
Jana Ammerlaan. Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh řešení úklidu a údržby obce
včetně výběru vhodné multikáry a zajištění obecního zaměstnance s náplní práce. (CO
BY DĚLAL?)
obecně závazná vyhláška o odpadech - místostarostka Petrisková informuje o možnostech
řešení odpadové vyhlášky v obci Tuklaty a Tlustovousy. Do příštího zasedání připraví
finální verzi vyhlášky.
Odstranění retardéru v Topolové ulici. Obec Tuklaty na žádost občanů v Topolové ulici
vybudovala příčné prahy pro snížení rychlosti, které zároveň usměrňovaly dešťovou vodu
mimo vozovku, a proto byly instalovány do komunikace šikmo. Vzhledem k uložení a
výšce byly vznášeny stížnosti od řidičů parkujících u nádraží v Tuklatech při jízdách na
vlak. Vzhledem k této skutečnosti se obec rozhodla příčné prahy upravit, resp. odstranit.
Obecní zastupitelstvo schvaluje nahrazení stávajícího příčného prahu u čp. 80
zpomalovacími polštáři. Druhý zpomalovací práh bude upraven na výšku 7 cm
Pan starosta informuje o nutnosti výměny oken u obecní nemovitosti č.p. 159.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 6/4/2016: Zastupitelstvo obce
Tuklaty prověří možnost získání dotace „Zelená úsporám“ pro dům čp. 159 OZ souhlasí s
výměnou oken a pověřuje starostu výběrem zhotovitele a uzavřením smlouvy s vítěznou
firmou.
Podpisy smlouvy s ČEZ na přeložku kabelu v ulici Spojovací. Na základě zjištění
společnosti Optima Vysoké Mýto, která pro obec Tuklaty zpracovává projektovou
dokumentaci pro stavební povolení na rekonstrukci ulice Spojovací, je nutné, aby
společnost ČEZ provedla přeložení kabelových sítí v této lokalitě. Na základě této
skutečnosti, je nezbytné uzavřít se společností ČEZ smlouvu na tuto akci. Obecní
zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy se společností ČEZ a pověřuje starostu jejím
podpisem. Nároky na obecní rozpočet jsou 462.000 Kč bez DPH.
Ing. Pěnkava, technický dozor investora, podal zprávu o probíhající rekonstrukci
sociálního zařízení na Faře. Obecní zastupitelstvo projednalo a stanovilo následující
postup rekonstrukce:
1. Starosta obce požádá statika ing. Rineše o přepočet výztuže na zatížení stropu
2. Starosta obce poptá a následně objedná přebroušení podlahy v místnosti knihovny a
archivu podle požadavku NPU, včetně provedení konzervace a soklových lišt. Pod
soklové lišty umístit rozvod PC.
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3. Starosta obce poptá restaurátorský průzkum vnitřních omítek, ostění a ošetření soch
před farou.
4. Obec prověří podmínky havarijního programu záchrany památek. Starosta poptá
zhotovitele na opravu jižní stěny Fary. Výběrové řízení musí být dokončeno do konce
července 2016.
5. Vyvěšení záměru prodeje pozemku pí Štanglová s navrženou cenou 1200 Kč/m2 a
pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy na prodej pozemku 263/1 v k.ú.
Tlustovousy pí Štanglové. Pí Štanglová uhradí náklady na vypracování geometrického
plánu a kupní smlouvy.
6. Pan starosta zajistí soupis majetku p. Formánka, který si pronajal prostory bývalé
kovárny na faře, pro exekuční řízení. OZ pověřuje starostu úhradou exekučního
poplatku 60.000 Kč ve věci vyklizení majetku p. Formánka za účelem exekučního
soupisu.
7. Pan starosta zajistí podpisy smluv o smlouvách budoucích na směny pozemku
týkajících se chodníku Tuklaty a Tlustovousy
8. Pan starosta předložil přehled projektů, které v minulosti obec nechala vypracovat a
které nebyly doposud realizovány:
1.
2.
3.
4.

Projekt na autobusové zastávky v Tuklatech včetně přechodu pro chodce
Návrh projektu komunikací u bytovek
Návrh projektu části komunikace Spojovací v úseku od Topolové po ulici Na Rozkoši
Revitalizace rybníku v Tlustovousích

•

OZ pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na zajištění webových stránek obce s
firmou Drosera na zajištění webových stránek obce, cena v roce 2016 bude 18.335 Kč v
dalších letech 21.780 Kč za rok s DPH.

Připomínky:
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan navrhuje pronajmout obecní přístavek č.p. 30 v Tuklatech
rybářskému spolku Tuklaty. Místostarostka Petrisková předá nabídku rybářskému spolku
Tuklaty. Pan starosta s nabídkou nesouhlasí.
Zasedání č. 5 ze dne 25. 4. 2016
Finanční výbor:
• Provádí kontrolu hospodaření obce za období 4/2015
Stavební výbor:
• Připravuje poptávku na opravu místních komunikací.
Výbor pro rozvoj obecního majetku:
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• Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan se dotazuje na revizi pojištění obce. Pan starosta
odpovídá, že předal podklady a k další mu jednání nedošlo. Zastupitelka JUDr. Ing.
Ammerlaan upozorňuje na nevhodné parkování automobilů na obecním pozemku na farské
louce (blízkost vodních ploch, veřejná zeleň), dále informuje o schválení lustru do
knihovny na Faru památkářkou.
Školský výbor:
• Zastupitelka Martina Milotová informuje o schůzi MAP (sdružení obcí Kolínska), kde se
projednával společný postup při získávání dotací, propojení škol a byl zvolen předseda
sdružení. Dále informuje o změnách nastavení jídelníčků v MŠ Tuklaty.
• Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 62/77 a 62/80 v obci Tuklaty a pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.
• Zadání studie veřejného osvětlení v obcích. Pan starosta předložil nabídky společností na
studii rekonstrukce a rekonstrukci veřejného osvětlení. Obecní zastupitelstvo souhlasí s
nabídkou společnosti ČEZ a pověřuje starostu obce objednáním studie na veřejné osvětlení
v obou obcích
• Informace o zřízení dětského hřiště v Tlustovousích. (na základě dotazů občanů) Zřízení
dětského hřiště je možné ve třech lokalitách, na pozemku p.č. 202/43 za bývalou palírnou,
na části pozemku p.č. 5/2 a v objektu u č.p. 29. Pozemek p.č. 5/2 je ve vlastnictví Ing.
Vojty od kterého by bylo možné část pozemku na výstavbu dětského hřiště získat darem.
Zastupitelé se shodli vybudovat dětské hřiště v objektu u č.p. 29 a v případě získání části
pozemku p.č. 5/2 na tomto pozemku.
• Nabídka na zpracování studie „Úprava Farské louky“ Nabídka na zpracování studie
„Úprava Farské louky“ Předložené materiály: - Překladatel: Petr Jenšovský Zastupitelstvo
obce Tuklaty bere na vědomí návrh architekty Ing. Burešové, pan starosta uzavře smlouvu
o dílo.
• Místostarostka Monika Petrisková předložila zastupitelům návrh odpadové vyhlášky.
Odpadovou vyhlášku dopracuje a předloží na příští zasedání zastupitelstva. Pan starosta
prověří možnost zřízení sběrného dvora.
• Pan starosta informuje o nutnosti výměny oken u obecní nemovitosti č.p. 159. Dotace
Nová zelená úsporám je nízká, a navíc je nutno splnit určitá kritéria. Zastupitel Koníček
upozorňuje na skutečnost, že není naceněna montáž dle ČSN (parozábrany).
• Na základě požadavku Mgr. Zápalkové z NPÚ byla obec Tuklaty pověřena oslovením
restaurátorů k provedení průzkumu vnitřních omítek. Byly osloveny restaurátorské firmy:
MgA. Martin Kulhánek – nabídka za 53.000,-- Kč, BcA. Aleš Košvanec – nabídka za
69.000,-- Kč a Art. Jakub Ďoubal Ph.D. nabídka za 64.400,-- Kč. Obecní zastupitelstvo
souhlasí s objednáním provedení díla u Mg.A. Martina Kulhánka, pověřuje starostu obce
uzavřít SOD s vítěznou firmou.
• Předložení nabídky na práce v tuklatském lese. Na základě výběru stromů k pokácení v
tuklatském lese, který provedl revírník Státních lesů Mělník, bylo provedeno VŘ na
zhotovitele díla. Byly osloveny tři firmy, z nichž nabídku podala pouze jedna – Jaroslav
Červinka za 19.360,--Kč. Zastupitelstvo obce bere nabídku na vědomí.
• Pověření starosty podpisem SOD pro vypracování projektové dokumentace na chodník TT
s vítěznou firmou Ing. Kubínové, na základě zadání stavebního výboru. Žádost TJ Čechie
Tuklaty o změnu trasy chodníku TT. Pro zhotovení cyklostezky je třeba směnit několik
pozemků s majiteli v obci Tlustovousy. Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení
č. 6/5/2016. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením směnné smlouvy a smlouvy o zřízení
věcného břemene a pověřuje starostu podpisem smlouvy o uzavření budoucí směnné
smlouvy a smlouvy o zřízení. Věcného břemene s majiteli pozemků Jiřím Lojínem,
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Naděždou Lojínovou a Milošem Koubkem. Pozemky p. č. 46/7, 46/4 a 75/2. Na zhotovení
projektu chodníku Tuklaty – Tlustovousy bylo vypsáno výběrové řízení a osloveny tři
společnosti. Na základě výsledku výběrového řízení byla vybrána Ing. Kubínová za cenu
385.000,-- Kč. Obecní zastupitelstvo souhlasí s výběrem zhotovitele Ing. Kubínové a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh od Čechie Tuklaty na odklonění cyklostezky směrem
k MŠ Tuklaty z důvodů možnosti vybudování sportoviště v prostoru mezi fotbalovým
hřištěm a komunikací mezi obcemi. Zastupitelstvo bere návrh na vědomí a z důvodu
priority zbudování cyklostezky a chodníku, zůstává u původního návrhu.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce vypsáním výběrového řízení na rekonstrukci
obecních komunikací a podpisem smlouvy s vítězným uchazečem. Pan starosta prověří
možnost získání dotace na rekonstrukci Spojovací ulice (např. Národní dotace MMR –
Podpora obnovy a rozvoje venkova Dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních
komunikací). Předpoklad dokončení realizace červenec 2017.
Schválení žádosti pí Šichové o příspěvek na uhlí. Obecní zastupitelstvo souhlasí s
poskytnutím příspěvku na palivo pí Šichové ve výši 3.500 Kč.
Obecní zastupitelstvo se seznámilo s nabídkami na projekt a energetický štítek.
(Energetický audit a vytápění Fary)
Místostarosta Petrisková navrhuje kontaktovat společnost 3Lstudio.cz, která se zabývá
kompletním projektovým zajištěním a podáním dotace. Svolá jednání s firmou 3Lstudio.cz
Zastupitel Ing. Franc bude zatím dále spolupracovat s p. Němcem na přípravě nabídky
projektu, energetického štítku a případně dotaci.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan informuje o možnosti výstavby jižní varianty
parkoviště u nádraží. K realizaci této varianty je třeba získat pozemek, provést změnu
územního plánu a studii. Jednání s majitelkou pozemku již proběhla. Majitelka souhlasí se
směnou pozemku ve stejné lokalitě. Realizace parkoviště by proběhla ve spolupráci se
SŽDC. Zastupitelstvo souhlasí s realizací jižní varianty parkoviště. Pan starosta prověří
možnost změny územního plánu a zajistí studii parkoviště.
Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan informuje o jednání s arcibiskupstvím. Obec má zájem
o majetkové sjednocení pozemků v areálu fary. Arcibiskupství pro další jednání požaduje
územní plán a záměr využití pozemků. Využití pozemků navrhnou Stavební výbor a Výbor
pro rozvoj obecního majetku.

Připomínky zastupitelů:
a) Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan informuje o akci Den Země na Klepci. Na akci bylo
dalších deset obcí. Za obec Tuklaty chyběli reprezentanti obce, obec reprezentovala pouze
kronikářka Adéla Chroustová.
b) Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan navrhuje obnovit autobusovou zastávku v obci
Tlustovousy v objektu čekárny (bývalý mandl). Zajistí starosta.
c) Zastupitelka Milotová se dotazuje na umístění žáků na druhý stupeň do Českého Brodu.
Pan starosta odpovídá, že počet volných míst bude znám do konce dubna.
d) Zastupitel Horký podává informaci, že 5. – 6. 7. 2016 se bude konat výstava obrazů.
e) Paní Kyjonková, obyvatelka z Tlustovous navrhuje zavést novou linku autobusu z
Tlustovous. Po upřesnění vhodného času zajistí starosta. Dále podá dotazy na závěrečný
účet.
Zasedání č. 6 ze dne 19. 5. 2016
Nákup multikáry:
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Zastupitelka JUDr. Ing. Ammerlaan navrhuje posekat přerostlou trávu v okolí dětského
hřiště u fotbalového hřiště. Zajistí pan starosta.
Místostarostka Petrisková navrhuje přijmout zaměstnance na provoz multikáry. Zjistí
možnosti, včetně úřadu práce. Navrhovaný zaměstnance by měl být zároveň zahradník.
Pan starosta informuje zastupitele, že je ve střetu zájmů. Obecní zastupitelstvo schvaluje
nákup multikáry za cenu 199.000 Kč ve dvou splátkách.
Zastupitel Koníček informuje o získání dotace na hasičské vozidlo ve výši 490.000 Kč.
Zbylou část doplatí obec.

Zasedání č. 7 ze dne 30. 5. 2016
Obecní zastupitelstvo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

schválilo smlouvu o provedení elektrické přeložky v ulici Spojovací.
schválilo poskytnutí finanční částky na spoluúčast dopravního automobilu pro JSDHO
Tuklaty ve výši max. 440 000 Kč
schválilo záměr prodeje části obecního pozemku p.č. KN 262/9 o výměře 15 m2 v k.ú.
Tlustovousy
schválilo vyhlášku obce č. 1/2016 o odpadech
schválilo závěrečný účet obce za rok 2015
schválilo závěrku obce, MŠ a ZŠ Tuklaty za rok 2015
schválilo rozpočtové opatření č.1/2016
schválilo rozdělení částky hospodářského výsledku:MŠ Tuklaty 82 589,07 Kč a to do
fondu rezervního – 72 589,07 Kč a 10 000 Kč do fondu odměn.
Souhlasilo s prodloužením pronájmu kontejnerové třídy pro ZŠ Tuklaty o jeden rok.
Schválilo rekonstrukci osvětlení v MŠ Tuklaty na základě projektové dokumentace
vypracované panem Sommerem.
Schválilo příspěvek SDH na hudbu na pouťovou zábavu v plné výši.

Zasedání č. 8 ze dne: 27. 6. 2016
Obecní zastupitelstvo:
•
•
•
•

Bere na vědomí rekonstrukci svodu dešťové vody z ulice Na Rafandě přes pozemek 52/3
a souhlasí s uzavřením věcného břemene.
Souhlasilo s uhrazením nákladů na výrobu a tisk plakátů na akci kulturního sdružení
z obecních prostředků formě pana Roubíčka v celkové výši 3 200 Kč.
Souhlasilo s provedením rekonstrukce elektrorozvodu v domě č.p. 29 Tlustovousy a
pověřuje starostu obce neprodleně zajistit rekonstrukci tak, aby vyhovovala současným
předpisům a normám.
Schválilo výrobu regálů pro knihovnu za částku 50 000 Kč

Zasedání č. 9 ze dne 15. 8. 2016
Obecní zastupitelstvo
•

Souhlasilo s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Středočeského Fondu rozvoje
obcí a měst na projekt ,,Reknstrukce a rozšíření kapacity ZŠ Tuklaty,

14

•

Souhlasilo s uzavřením smlouvy od spolupráci mezi obcemi, za účelem společného
postupu při zajištění digitálních povodňových plánů a lokálních výstražných varovných
systému s využitím dotačních prostředků s Operačního programu Životní prostředí.

Zasedání č. 10 ze dne 29. 8. 2016
Obecní zastupitelstvo:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schválilo návrh na zesílení statiky stropu na faře pomocí středového průvlaku podle
projektu Ing. Černohorského
Schválilo náhradní řešení zesílení stropu podepřením v prvním podlaží dvěma sloupy podle
projektu z roku 2008
Schválilo název nově vzniklé ulice v Tuklatech (u nádraží) ponese název,,Járy Cimrmana“
(tento název si zvolili přímo občané, kteří v této ulici žijí).
projednalo zprávu Kontrolního výboru ve věci kontroly nájemních smluv na nemovitosti
ve vlastnictví obce Tuklaty. Dále ukládá starostovi ve spolupráci s Finančním výborem
provést kontrolu výpočtu výši nájemného za obecní pozemky firmě Agro s.r.o. Tuklaty a
prověřit zda nebyl porušen zákon o obcích a provést kontrolu výpočtu výši nájemného v
obecních nemovitostech.
Schválilo nabídku na zpracování projektových dokumentací stavebního řízení, inženýrské
činnosti a položkové rozpočty na cyklostezku Tuklaty – Tlustovousy dle nabídky od
architekty Kubínové. Přednostně bude zpracována část v Tlustovousech.
Souhlasilo s nabídkou Jana Psoty na zpracování nové odborné publikace o historii Tuklat
a Tlustovous k 810. výročí založení obce Tuklaty a 790. výročí založení v roce 2017.
Souhlasilo s vytvořením organizačního výboru na oslavy založení Tuklat a Tlustovous,
kalendáře akcí a rozpočtu. Předsedkyní výboru bude místostarostka Monika Petrisková.
Souhlasilo s podáním žádosti o zařazení Fary do programu architektonického dědictví
MK a schvaluje nabídku p. Kabelky na zpracování žádosti o zařazení.
Pověřilo pana starostu zadáním zakázky na nákup hasičského vozu a podpisem
s vítězným uchazečem.
Souhlasilo s poskytnutím příspěvku ve výši 3500,- na otop pro paní Svatošovou a
Vitošovou, pro rok 2016.
Souhlasilo s návrhem organizace školního roku MŠ Tuklaty na rok 2016 – 2017.
Schválilo dodatek č. 1 k SOD na rekonstrukci interiéru MŠ Tuklaty a pověřilo starostu
obce jeho podpisem. Cena je ve výši 23 814,Souhlasilo s vytvořením pracovní pozice správce objektu. (údržba areálu Fara) formou
DPP uzavřené s Václavem Krupkou.

Zasedání č. 11 ze dne 19. 9. 2016
Obecní zastupitelstvo
•
•
•
•

Souhlasilo s 20% spoluúčastí na dotaci z programu záchrany architektonického dědictví
na objekt fary.
Souhlasilo s podáním cenové nabídky na odkup hasičského vozu CAS 32 Tatra 148 ve
výši 130 000 Kč včetně DPH od SDH České Velenice.
Souhlasilo s upravenou VPS maz obcí Tuklaty a ORP Český Brod o přijímání žáků na II
stupeň ZŠ v Českém Brodě.
Souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na akci ,,Rekonstrukce a rozšíření kapacity ZŠ
Tuklaty“ do programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Rozvoj výukových
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•

•

kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky.
Současně se zavazuje ke spolufinancování akce na výši 20 % z celkových nákladů
projektu.
Pověřilo starostu obce vypsáním výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
statické zajištění stropu sálu 1.NP při odstranění dočasné podpůrné konstrukce dle
projektové dokumentace zpracovaní Ing. Černohorským a podpisem smlouvy s vítězným
uchazečem.
Pověřilo starostu obce vypsáním výběrového řízení na zpracování projektové
dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele

Zasedání č. 12 ze dne 31. 10. 2016
•
•
•
•

•

•

•

Bylo vypsáno výběrové řízení na statické zajištění stropu v I. nadzemním podlaží Fary a
osloveny tři společnosti. Pan starosta oslovil přítomnou Ing. Holoubkovou k zasedání v
hodnotící komisi.
Bylo vypsáno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro provádění
stavby a výběr zhotovitele na akci „Energetické úspory objektu spolkový dům, fara
Tuklaty.
Starosta obce zajistil nákup přímotopů pro sociální zařízení a kanceláře OÚ. Ing. Franc
předložil harmonogram prací na faře, JUDr. Ing. Ammerlaan návrh doplní a zapracuje
připomínky.
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost FK Čechie Tuklaty (navrhovatel) o vybudování
víceúčelového hřiště v prostoru mezi fotbalovým hřištěm a komunikací mezi obcemi
Tuklaty a Tlustovousy. Na výstavbu hřiště je možné získat dotaci, pro získání dotace je
nutná smlouva s obcí Tuklaty o dlouhodobém pronájmu pozemku na hřiště. O dotaci by
žádal klub FK Čechie Tuklaty a dotace by byla do výše 60%. Jednalo by se o víceúčelové
hřiště. Zastupitel Petr Horký navrhl zvážení vybudování přeložky stávající infrastruktury
tak, aby do projektu nezasahovala. Argumentuje zvýšením ceny obecního pozemku, která
by minimálně vyrovnala náklady na její vybudování. Dále bylo řešeno, že v případě
souhlasu majitelů infrastruktury s výstavbou j ochranném pásmu, lze stavbu realizovat
bez přeložky. Zastupitelstvo požaduje po navrhovateli zpracování základního plánu
umístění stavby v prostoru. Povrch hřiště bude ještě upřesněn. Navrhovatel hodlá čerpat
dotaci z programu 133510 MŠMT.
Zastupitelka Ammerlaan navrhuje dále vybudování hřiště pro basketbal s betonovým
povrchem. Zastupitel Horký navrhuje zvážit do budoucna zastřešení nafukovací halou a
tím vyřešit problém školy s absencí tělocvičny. Při výstavbě je nutné respektovat
infrastrukturu a plánovanou výstavbu cyklostezky mezi obcemi Tuklaty a Tlustovousy.
Zastupitelstvo obce Tuklaty souhlasí se zahájením přípravy budování víceúčelového
hřiště FK Čechií Tuklaty na pozemku 126/1 za podmínky respektování plánované
cyklostezky a infrastruktury na pozemku. Pan starosta zjistí umístění plánované
cyklostezky a předá jej FK Čechii Tuklaty. Podnět na pořízení změny ÚP.
Pan starosta informuje o žádosti manželů Vojáčkových o provedení změny v ÚPD na
pozemcích p.č. 131/1, 131/2, 131/3 a 750/1 z využití „Výrobní sféra - nerušící výroba a
sklady PR“ na „Bydlení“. Na pozemku p.č. 131/1 stojí rodinný dům, na pozemku p.č.
131/2 garáž, na pozemku p.č. 131/3 také garáž a na pozemku 750/1 je zahrada. Vzhledem
k tomu, že celá lokalita je v ÚPD vedena jako „Nerušící výroba a sklady“ je nutné ji
změnit na prostor k bydlení, jinak není možné získat stavební povolení na rekonstrukci
domu. Starosta obce v rámci veřejného projednání změny územního plánu navrhne
přeřazení dotčených pozemků z využití "Výrobní sféra - nerušící výroba a sklady PR“ na
„Bydlení“.
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•
•

Zastupitel Ing. Franc informuje o návrhu úpravy textové části ÚPD pro lokality do pěti
rodinných domů.
Pan starosta zjistí umístění plánované cyklostezky a předá jej FK Čechii Tuklaty.

Zasedání č. 13 ze dne 28. 11. 2016
•

Obecní zastupitelstvo Tuklaty odvolalo z funkce starosty obce Petra Jenšovského a
zvolilo Moniku Petriskovou, místostarostku, zvolilo novou starostkou obce Tuklaty.
Zastupitelka Martina Milotová poté byla zvolena místostarostou. Starostka i
místostarostka jsou v uvolněné funkci.

Pokračování zasedání zastupitelstva č. 13 dne 7. 12. 2016
Zasedání se konalo v klubovně SDH v Tuklaty.
Starostka Monika Petrisková zahájila pokračování přerušeného zasedání zastupitelstva obce č.
13 ze dne 28.11. 2016, a přivítala v 18:05 všechny přítomné.
Paní starostka Petrisková upozorňuje přítomné, že bude dbát na to, aby jednání mělo pracovní
charakter a věcný průběh, na důstojnost jednání a v případě, že bude někdo nevhodným
chováním rušit průběh jednání ZO, bude vykázán dle schváleného jednacího řádu. Z
jednacího řádu upozornila zejména na tato pravidla:
1.
2.
3.
4.
5.

Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající může vykázat ze
zasedací sině rušitele jednání.
Nemluví - li řečník k věci, může mu předsedající odejmout slovo.
Do diskuse se občan obce a oprávněné fyzické osoby přihlašují zvednutím ruky. Délka
jednoho diskusního příspěvku může být nejvýše 5 minuty, k téže věci nejvýše dvakrát.
Nikdo komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.
Přednost v diskuzi má vždy člen zastupitelstva, následuje občan obce a potom třetí osoby

Zápis bude pořizovat p. Martina Vodičková.
Z jednání je pořízen pracovní zvukový záznam pro potřeby pořízení zápisu. Z přítomných
osob pořizuje zvukový záznam pouze zastupitel Koníček.
Starostka Petrisková v úvodu zasedání seznámila zastupitelstvo a přítomné s převzetím úřadu
starosty, který proběhl dne 29. 11. 2016
•

•
•

Byl zpracován předávací protokol úřadu starosty obce, 29. 11. 2016 ve 14 hodin byl p.
Jenšovským předán notebook a telefon bez dat v továrním nastavení. Po předání počítače
se p. Jenšovský, pokusil pod záminkou odstranění soukromým souborů odstranit veškeré
soubory uložené v počítači.
1. 12. 2016 se p. Růžička dostavil řádně do zaměstnání, kde byl do 16 hodin a na pátek
2.12. 2016 oznamuje, že jde dopoledne k lékaři na vytržení zubu 5 12. 2016 se nedostavil
bez omluvy do zaměstnání.
Dne 6. 12. paní starostka Petrisková zjistila, že p. Růžička v průběhu předchozího večera
položil na stůl veškeré doklady, (papír s několika hesly, informaci o uložení klíčů ve
schránce a doklad o vkladu na účet ze dne 2. 12. 2016) otevřel trezor a nechal jej
otevřený, byla nalezena dohoda o ukončení jeho pracovního poměru z 25. 9. (neděle) k
30.11. Pan Růžička ani p. Jenšovský neoznámil žádné skutečnosti novému nadřízenému,
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•

•

•

které by mu bránily v pokračování pracovního poměru. Úřad - pracoviště p. Růžičky tedy
nebyl předán. Pan Růžička byl vyzván SMS a doručeným dopisem, aby se dostavil k
předání agendy 14.12.2016. V případě, že se nedostaví a řádně nepředá úřad, budou
podniknuty příslušné právní kroky. Bude objednán audit, který prokáže, že žádné doklady
ani peníze nechybí.
Přemístění jednání zastupitelstva do hasičárny bylo proto, že stále neproběhla tzv.
částečná kolaudace fary, aby mohla být využívána veřejností. Paní starostka se rozhodla o
jejím uzavření pro veřejnost. Zaměstnanci obce byli poučeni o způsobu pohybu v objektu
a budou objekt využívat. Pro styk s veřejností bude do vyřešení situace využita úřední
místnost a úřední hodiny budou oznámeny SMSkou, na webu a na vývěskách. Paní
starostka Petrisková vyzvala účastníky schůze, zda se chtějí před projednáváním
navržených bodů schůze OZ k celé věci vyjádřit.
Pan Jenšovský vysvětlil, jak došlo k podepsání výpovědi pana Růžičky, a uvedl, že o jeho
úmyslu podepsané výpovědi využít nevěděl. Náhradu za pana Růžičku hledal a našel, ale
nemel v úmyslu informovat o tomto ostatní zastupitele z obavy, zda by mu bylo
umožněno si spolupracovníka vybrat. Z následné veřejné diskuse trvající bezmála 2
hodiny není možné pro nepřehlednost a nesouvislost projevů pořídit zápis.
Ing. Ivan Franc předává v 19:15 starostce Petriskové oznámení o odstoupení z funkce
zastupitele a odchází zjednání.

Po ukončení diskuse paní starostka Petrisková zopakovala schválený program s těmito body k
projednání:
•

•

•

•

•

Na základě změny pohřebního zákona je nutné, aby činnost vykonávala oprávněná osoba.
Pan Žížala, který pro obec již delší dobu v této funkci pracuje, předložil Osvědčení o
získání profesní kvalifikace. Svoje služby poskytuje obci zdarma. Navrhuje se uzavření
smlouvy s panem Žížalou a pověřuje starostu obce jejím podpisem. Zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření smlouvy s panem Janem Žížalou na prováděni funkce hrobníka na
tuklatském hřbitově a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Projednání Místního akčního plánu pro výchovu a vzdělávání pro správní obvod
ORP Český Brod (MAP ORP Český Brod). Bez nároku na obecní rozpočet. Byl
předložen strategický návrh. Zastupitelstvo obce Tuklaty bere na vědomí místní akční
plán ORP Český Brod.
Do obecní vyhlášky o nočním klidu byly doplněny tradiční obecní akce. Zákon mění
formu, již nepostačuje schválení výjimky z nočního klidu starostkou obce, noční pravidla
musí být schválena obecním zastupitelstvem, při rozšíření okruhu výjimek musí být
vydána novela vyhlášky. Občanům bude sděleno, že v případě mimořádné akce, je tuto
akci nutné nahlásit 2 měsíce předem (SMS, web, Tukatské novinky).
Pan Koníček provedl fyzickou kontrolu lamp ve všech ulicích obce a došel k závěru, že
ve 12 ulicích nesedí počty a typy lamp ve srovnání se studií dodanou ČEZem. Navrhuje
nechat studii přepracovat, reklamovat ji. Pan Jenšovský chce nechat zpracovat novou
studii. Je ale upozorněn paní starostkou Petriskovou na fakt, že za studii obec zaplatila a
není důvod platit za nekvalitně dodanou službu znovu. Pan Jenšovský připouští, že si
fyzický stav stávajícího osvětlení oproti studii nezkontroloval. Bod se odkládá do příštího
zasedání zastupitelstva s tím, že se bude studie reklamovat.
Paní starostka Petrisková a p. Jenšovský informují, že Ing. Kubínová žádala o vyjádření
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových k záměru obce vybudovat tam
chodník. Následně se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových rozhodl, že obci
pozemek bezúplatně převede. Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č.
7/13/2016: Zastupitelstvo obce Tuklaty schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č.
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•
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•
•

866/4, 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.
Pověření starosty vypsáním VŘ pro výběr zhotovitele na stavbu „Zateplení objektu
občanské vybavenosti v Tuklatech 44. Návrh pan Ing. France se překládá na další ZO.
Projednává se návrh JUDr. Ing. Jany Ammerlaan na schválení žádost o dotaci.
Zastupitelstvo obce Tuklaty souhlasí s podáním žádosti o Dotaci na akci „Zateplení
objektu občanské vybavenosti v Tuklatech“ z Operačního programu životního prostředí,
39. výzva, současně se zavazuje ke spolufinancovaní akce ve výši 60 % celkových
nákladů akce JUDr. Ing. Jana Ammerlaan vysvětluje, že dotace se bude čerpat v průběhu
tří let.
Nabídka na zpracování dokumentace a žádosti o dotaci na parkoviště P&R u nádraží ČD.
Obec obdržela zpracování dokumentace a žádosti o dotace, aleje potřeba uzavřít smlouvu
o smlouvě budoucí na směnu pozemku. Před uzavřením smlouvy nemá cenu o zadání
projektové dokumentace jednat. Pan Jenšovský zmiňuje návrh Ing. France, že by bylo
možné použít pouze obecních pozemku a nebylo by nutné čekat na směnu. Petr Horký se
dotazuje na plánovanou kapacitu. Od toho by se odvíjelo řešení buď využití obecních
pozemků anebo nutnosti směny pozemků. Odhadnutá minimální kapacita bude 100
parkovacích míst. Pan Jenšovský zmiňuje možnost zainteresování kraje do projektu.
Starostka Petrisková předkládá návrh na uzavření smlouvy budoucí směnné na pozemek
JUDr. Papežové i v případě, že bude projekt realizován bez nutnosti směny.
Zastupitelstvo obce Tuklaty pověřuje starostku uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na
směnu části pozemku p.č. 1082, k.ú. Tuklaty, ve vlastnictví JUDr. Papežové, za pozemek
p.č. 1095, o výměře 4992 m2, k.ú. Tuklaty, ve vlastnictví obce Tuklaty za účelem
vybudování parkoviště na části pozemku p.č. 1082.
Obec obdržela žádost ČEZ o podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene za úplatu
1000 Kč. Pan Jenšovský vysvětluje, že se jedná o cenu výhodnější, než je cena obvyklá.
Paní Ammerlaan upozorňuje, že uložení kabele proběhlo už v r. 2008. Zastupitelstvo
obce Tuklaty souhlasí s uzavřením smlouvy o věcném břemeni č. IV-12-6500518/27 na
pozemku c. 1057 v k.ú. Tuklaty pro stavbu IV-12- 6500518 (Tuklaty, U jezírka 29 RD)
se společností CEZ a pověřuje starostku obce jejím podpisem
Pan Jenšovský upozornil na nutnost schůzky do konce roku a schválení rozpočtu, aby
nenastalo rozpočtové provizorium, což by mohlo omezit čerpání dotací.
Pan Jenšovský komentuje situaci ohledně projednání a schválení VPS s Městským
úřadem Český Brod (veřejnoprávní smlouvy) pro stavební řízení - místní komunikace
tím, že na obce byla přenesena povinnost řešit územní řízení a stavební řízení pro místní
komunikace. Do legislativního vyřešení situace je dohodnuta spolupráce s městským
úřadem v Českém Brodě na základě VPS, bezúplatně. Kompetence budou výhledově
vráceny zpět na obce s rozšířenou působností (ORP) Český Brod uzavře s naší obcí VPS
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu pro místní
komunikace. Zastupitelstvo obce Tuklaty souhlasí s návrhem ORP Český Brod na
uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy pro zajištění stavebního řízení na místní
komunikace, pověřuje starostku jejím podpisem.

Zasedání č. 14 ze dne 23. 12. 2016
•

Zastupitelstvo obce Tuklaty schválilo žádost o dotaci z dotačního programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova na výměnu dvou herních prvků v zahradě MŠ Tuklaty. Obec
se bude podílet spoluúčastí ve výši 30 %.
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Zasedání č. 15 ze dne 28 a 29. 12. 2016
•

Zastupitelstvo obce Tuklaty schválilo přebytkový rozpočet obce. Finančním výborem byl
předložen přebytek ve výši 260 000 Kč. Tato částka se využije na splátku dlouhodobého
úvěru.
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4. Hospodaření obce

Dotace
Příjem žádostí na výměnu kotlů ve Středočeském kraji začal 15. ledna 2016. K 28. únoru bylo
přes OÚ odesláno 9 žádostí a 6 žádostí si zaslali majitelé sami.
Byly podány následující žádosti o dotace:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na kompletně zpracovaný a připravený projekt ohledně rozšíření ZŠ Tuklaty byly podány
dvě žádosti o dotace. Jedna na MŠMT, kde jsme dotaci bohužel nezískali.
Ve druhé žádosti jsme ale byli úspěšní. Krajský úřad Středočeského kraje s žádostí o částku
na spoluúčast obce ve výši cca 3 mil., kterou jsme obdrželi, následně byla zrušena.
Rekonstrukce školy by tedy mě začít začátkem roku 2017.
Žádosti o dotaci na projekt Revitalizace zeleně historického centra obce Tuklaty – 2. etapa
z Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje.
Další z projektů, o který bylo zažádáno o dotaci na zřízení nové knihovny na faře Tuklaty
z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje
podání žádosti o dotaci na projekt Zřízení nové knihovny na Faře z Fondu kultury a
obnovy památek Středočeského kraje.
Pro hasičský sbor byla podána žádost o dataci na projekt Modernizace cisternové
automobilové stříkačky JSDHO Tuklaty z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS Středočeského kraje.
Pro fotbalový klub Čechii Tuklaty byla podána žádost o dotaci na projekt - Oprava
sociálního zařízení na fotbalovém stadionu Čechie Tuklaty z Fondu rozvoje obcí a měst
Středočeského kraje
Podána byla žádost o zařazení fary do Programu záchrany architektonického dědictví
Ministerstva kultury projektem statického zajištění jižní stěny objektu
Projekt energetických úspor na faře z Programu Státního fondu životního prostředí. Obě
žádosti nebyly v tomto roce úspěšné.

Obec získala dotaci na projekt:
•

Modernizace cisternové automobilové stříkačky JSDHO Tuklaty

Obecní rozpočet pro rok 2016:
příjmy celkem: 11 228 900,00 Kč
výdaje celkem: 11 172 300,00 Kč
přebytek:

56 600,00 Kč
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Příjmy

Daň z příjmů fyzických osob ze svislé činnosti

2 040 000

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

5 000
20 000

Daň z příjmu právnických osob bez obcí

1 944 000

Daň z přidané hodnoty

3 330 000

Odvod za odnětí zemědělské půdy

4 000

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

590 000

Poplatek ze psů

40 000

Poplatek za využívání veř. Prostranství

5 000

Správní poplatky

62 000

Daň z nemovitosti

746 400

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – douhr. Dot. Vztah

154 500

Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu

660 000

Obec Přišimasy – za SDH

60 000

Příjmy z pronájmů pozemků

65 000

Bytové hospodářství

110 000

Příjmy z pronájmu nez. Pozemků

30 000

Příjmy z poskytovaní služeb a výrobků – Pohřebnictví

15 000

Příjmy z poskytování služeb – třídění odpadů

120 000

Příjmy z prodeje zboží

1 000

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

20 000

Příjmy z úroků

5 000

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

2 000

Příjmy z prodeje pozemků

1 200 000

celkem

11 228 900
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Výdaje

Silnice

1 800 000

Provoz veřejné a silniční dopravy

180 000

Bezpečnost silničního povozu

185 000

Mateřská škola

690 000

Základní škola

836 000

Knihovna

24 500

Kulturní sdružení

61 600

Zachování a obnova kulturních památek

1 000 000

Rozhlas a televize

2 200

Čechie

406 500

Rybáři/Myslivci

51 500

Veřejné osvětlení

200 000

Pohřebnictví

5 000

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

30 000

Sběr a svoz komunálních odpadů

880 000

Sběr a svoz ostatních odpadů

220 000

Péče o vzhled obce

1290000

Sociální dávky

18 000

Hasiči

238 000

Zastupitelstvo

1 032 000

Činnost místní správy

1 300 000

Úvěr

522 000

Bytové hospodářství

200 000

Celkem

11 172 300
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5. Školství
Základní škola
Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Plesná
Třídní učitelé ve školním roce 2016/2017:
Mgr. Věra Sirůčková – třídní učitelka třídy I., zástupce ředitele
Lenka Rozenská – třídní učitelka třídy II. (2. a 4.)
Mgr. Radek Holeček – učí ve 2. a 4. ročníku
Mgr. Markéta Čapková – speciální pedagog, vede reedukace s žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami
Olga Matějková – účetní, asistent pedagoga ve třídě II. (2. a 4.)
Slávka Netřebová – asistent pedagoga ve třídě III. (4. a 5.)
Lucie Feixová – vychovatelka školní družiny – oddělení II, učí ve 2., 3., 4. a 5. ročníku
Miloslava Michaela Krausová – vychovatelka školní družiny
Vyučování začíná v 8:00.
K zápisu v letošním roce přišlo 22 dětí. Všichni tito uchazeči byli do 1. ročníku přijati.
Třída I.: 18 žáků 1. ročníku
Třída II.(2. a 4.): 24 žáků (14 žáků 2. ročníku + 11 žáků 4. ročníku)
Třída III. (3. a 5.): 28 žáků (17 žáků 3. ročníku + 11 žáků 5. ročníku)
Školní družina je otevřena do 17 h.
Kroužky: Výtvarný, Angličtina, Zumba, Flétna, Floristika, Keramika, Šachy, Basketbal,
Výtvarná dílna – komiksy
V září má s příchodem nového školního roku škola již 71 žáků. Výuka probíhá ve 3 třídách. 18
prvňáčků je ve své samostatné třídě. Spojené jsou ročníky 2. a 4., a 3. a 5. Školní družina má
aktuálně kapacitu pouze na 45 žáků. Nové oddělení družiny vzniklo v prostoru po obecním
úřadu. V části, kde probíhala zasedání zastupitelstva, je nyní malá třída, kde probíhají tzv.
,,půlené hodiny“. Podle vyhlášky o základním vzdělání je nutné třídu rozdělit na výuku jazyků
na skupiny. V praxi to probíhá tak, že třetí ročník má angličtinu a v ten samý čas má pátý ročník
český jazyk. Další hodinu se předměty mění. V době, kdy obecní úřad sídlil v základní škole,
musely mít děti výuku tzv. půlených hodin na chodbě. I tak ale škola stále bojuje s nedostatkem
místa. Nyní ve škole chybí počítačová učebna nebo tělocvična. V zimě jezdí 1. a 2. ročník na
plavání a zbytek dětí jezdí autobusem do pronajaté tělocvičny v Čelákovicích. Děti, kterým po
zimě skončí plavání, se přidají k ostatním dětem a cvičí spolu v tělocvičně. V současné době
učitelé vodí téměř 70 dětí do jídelny v mateřské škole, přičemž do jídelny se vejde pouze 24
dětí, což je pro učitele velmi náročné, jak z časového hlediska tak i z bezpečnostního, jelikož
kolem cesty do školky projíždí mnoho aut. Kapacita školy je nyní 80 žáků. Od roku 2017 již
kapacita nebude stačit.
Základní škola se zúčastnila Květinového dne (Český den proti rakovině). Děti ze základní
školy vybraly celkovou částku 2 641 Kč.
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Škola je zapojena do projektu Sdílené radosti a strasti. Tento projekt se zaměřuje na zlepšení
kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Projektem je podpořena vzájemná
spolupráce škol a tím společné informování a plánování aktivit pro řešení místně specifických
problémů a potřeb. Zástupci obce, školy a školské rady jsou členy řídící skupiny, která bude
vytvářet Místní akční plán výchovy a vzdělávání pro ORP Český Brod. Díky tomu se tak
budeme moci zapojit do rozhodování, na jaké priority se má místní školství zaměřit.
V minulých letech, kdy se škola o toho projektu zapojila, docházela do školy 1x týdně
psycholožka a logopedka, a získaly se nové pracovní úvazky pro asistentky, které dopoledne
pomáhali dětem ve třídách po celou dobu vyučování.
Ve skladu ZŠ Tuklaty se umístila sběrná nádoba na použité kuchyňské oleje, škola zajistila
jeho odkup, aby se tak předešlo vylévání olejů do kanalizace a následnému ucpání kanalizační
sítě.
Až do letošního roku byla školní zahrada otevřená pro všechny děti a rodiče. V letošním roce
se ale z důvodu vandalství pro veřejnost školní zahrada uzavřela. Vandalové zničili kryt
pružin na trampolíně, který škola musela vždy znovu nakoupit a nainstalovat. Zlomili
vysazenou lípu, rozmlátili střechu dřevěné mašinky, zlámali branku v plotu a zničili síťové
výplety. Po zahradě vysypali odpadky a kameny a povalili lavičky, které se poté musely
zabetonovat do země.
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Mateřská škola
Ředitelka: Hana Gablerová
Učitelé:
Zuzana Končitá
Barbora Nechanická
Monika Novotná
Marcela Petráková
Zápis dětí do mateřské školy proběhl 7. dubna 2016.
Kroužky: cvičení, keramika, tanečky
Nadstandartní aktivity: pobyty v solné jeskyni, plavecký výcvik
V letošním roce se mateřská škola zapojila do několika nových projektů.
První z projektů byl Malá technická univerzita. Cílem tohoto projektu je, co nejdříve vzbudit
zájem dětí o technické obory. Děti se prostřednictvím tohoto projektu seznámily se základy
techniky pomocí stavebnice Lego Duplo. Děti si tak hrály na architekty, instalatéry, elektrikáře
nebo stavili mosty. Pracovaly s pomocí jednoduchých technických výkresů a plánů, podle nichž
stavěly domy a ulice.
Druhý z projektů Sdílené radosti a strasti škol se zaměřil na komunikační dovednosti a správnou
výslovnost. Cílem projekt je předcházení poruch v komunikaci, podpora správného řečového
vývoje a výslovnosti.
Od nového školního roku 2016/2017 přibyly další nadstandardní projekty a to:
Šablony pro MŠ Tuklaty – tento projekt se zaměřuje na snadnější přechod dětí z mateřské do
základní školy.
Lesní pedagogika - učí děti zásadám při pobytu v lese a seznámí je s tím, jak se mají chovat ke
zvěři ve volné přírodě, stromům a v okolí lesa.
Eko-kom – děti se učí jak správně třídit odpad
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6. Výstavba a úprava obce (doprava, spoje)

Stěhování obecního úřadu
V srpnu roku 2016 došlo ke stěhování obecního úřadu ze základní školy zpět na faru
v Tuklatech. Na faře sídlilo v letech 1953 až 2004 vedení obce (MNV, poté OÚ). Potom se úřad
přestěhoval z fary do 1. patra budovy Mateřské školy a pak se přemístil do přízemí budovy
základní školy, horního patra ZŠ a nakonec do přední části budovy, dříve obytné. V roce 2016,
kdy v naší škole stále narůstal počet žáků, a je bylo tedy nutné školu rozšířit a uvolnit tuto část
budovy. Proto byl obecní úřad opět přesunut do horního patra Fary.

Revitalizace farské stráně
Počínaje dubnem 2016 přišla pro všechny mnohem příjemnější část úpravy farské stráně a tou
bylo sázení keřů a rostlin. Během roku se uskutečnilo několik brigád organizovaných Kulturním
sdružením Tuklat a Tlustovous, z.s., kde pracovali dobrovolníci z řad občanů, členové
kulturního sdružení ale také zastupitelky Jana Ammerlaan a Monika Petrisková (později
starostka). Osázení rostlin bylo předem schváleno zahradní architektkou, která projekt
v loňském roce připravila.

Fara
Obec v letošním roce přistoupila k úpravám fary na vlastní náklady, aby bylo možné faru začít
alespoň částečně využívat. Stavební dozor prováděl Milan Pěnkava, občan obce Tuklaty.
V lednu začaly první práce, při kterých bylo vybudováno funkční WC.
Na faře dosud byly pouze suché záchody, dříve prévety (v každém podlaží jeden). Bylo tedy
potřeba vytvořit vyhovující sociální zařízení, aby fara mohla být opět využívána ke
společenským nebo obecním akcím. Vítězem výběrového řízení se stala firma Meridien s.r.o.
Fara byla napojena na obecní kanalizaci a rozvod pitné vody. Tyto přípojky byly zavedeny do
oblasti bývalých prévetů, kde v každém podlaží vznikly dvě nové záchodové kóje.
Stěna bývalých prévetů byla vyspravena a zesílena, původně byla silná jen na půl cihly a byla
ve velmi špatném stavu, v přízemí bylo místy i vidět ven. Venkovní stěna prévetů byla i
odspoda podezděna, a tím i podepřena zděná odpadní šachta z patra, která dosud celá stála na
jednom zrezlém armovacím drátu. Dalším vylepšením byly čtyři nová okénka, vždy jedno
větší z prostoru levé kóje a druhé menší z bývalého prévetu. V místě, kde nové záchody
vznikly, byl velmi omezený prostor. Žádné stěny na sebe nebyly kolmé, a proto bylo velice
obtížné vše sestavit tak, aby se sem mohla umyvadla i WC umístit. Jejich sestavení bylo tedy
dáno řadou kompromisů.
Prostory původních prévetů zůstaly zachovány. V přízemí zůstala umístěna maketa prévetu s
původním prkénkem dle požadavku Národního památkového ústavu a v patře bude umyvadlo
s vyhlídkou, okénkem na statek Duchanů.
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V únoru firma Konzea s.r.o. na jižní straně prováděla opravu střechy. V těchto místech
vyměňovala havarijně poškozenou pozednici a navazující části krovu. Do této části střechy
bylo také umístěno odvětrávání kanalizace, oranžový hříbek na střeše. Tato společnost také
provedla opravu podlahy staré knihovny, kde se dlouhodobým působením vlhka z odcizených
okapních svodů začala rozrůstat dřevomorka. Bylo nutno tuto houbu rychle odstranit. Dále
byl odstraněn nevhodný nátěr na dřevěných trámech dolního velkého sálu a dolního WC.

Knihovna na faře
V letošním roce se již začala budovat nová knihovna na faře. Cílem nové knihovny není mít
rozsáhlou nabídku titulů, ale knihovna by měla sloužit jako doplňková služba občanům a jako
příjemné místo, kam se budou rádi vracet. Nástěnnou malbu v čítárně jakož i návrh na sedací
soupravu vytvořila paní Kamila Nelibová z Tuklat.

Odstranění podpěrných sloupů na faře
V 70. letech měly být v horním sále fary skladovány knihy. Spodní sál je zastropen dřevěným
trámovým stropem. Z toho důvodu byl strop podepřen šesti železnými sloupy. Sklad knih, ale
nakonec nikdy v horním patře vytvořen nebyl. Ze statických posudků, které má obec
k dispozici, vyplývá, že strop ve své původní podobě tj. bez veškerých podpěr, nebo zesílení,
je bezpečně pochozí. Pokud by však obec chtěla využít horní sál ke společenským akcím, tak
jsou minimálně dvě podpěry nezbytné. Podpory, které jsou umístěny uprostřed dolního sálu,
omezují jeho plné využití. V roce 2015 na doporučení Národního památkového ústavu Výbor
pro rozvoj obecního majetku kontaktoval statika Ing. J. Rineše, který je uznávaným odborníkem
na opravy a statiku historických památek. Pan Rineš vypracoval projekt na zesílení stropu bez
podpěr, aby dolní sál mohl být plně funkční. Tento projekt podpořilo 7 zastupitelů ale přesto se
s ním 1 a ½ roku nic nedělo. V červenci letošního roku bohužel pan Rineš tragicky zemřel.
Proto byl Výborem kontaktován jiný statik, který navrhl zesílení středového průvlaku. S tímto
návrhem souhlasilo 9 zastupitelů. Na tento projekt tedy byly vyčleněny peníze ve schváleném
rozpočtu. Cílem odstranění podpěr je vytvořit víceúčelový prostor. Obec nemá v současné době
kde pořádat dětské a další kulturní akce jako karnevaly, plesy, mikulášskou besídku atd.
V minulých letech tyto akce probíhaly ve sále tlustovouského hostince, což již od letošního
roku není možné, protože současný vlastník hostince sál dlouhodobě pronajal. Dále byla
k dispozici místnost na základní škole, která má ale v současné době nedostatek prostor pro
výuku. Škola nemá tělocvičnu, a proto musí žáci dojíždět do pronajaté tělocvičny
v Čelákovicích, což je časově i finančně náročné. Dále by sál jistě našel využití ve
společenských akcích a pravidelnému setkávání občanů Tuklat a Tlustovous. Tento prostor má
tedy
velký
potenciál,
který
byl
díky
podpěrám
dosud
nevyužit.
Na základě projektů, který byl statiky vytvořen, pan Václav Krupka podpěry odstranil, tento
krok nebyl však předem odsouhlasen obecním zastupitelstvem, aby sál již mohl být co nejdříve
využit. Na základě posudků ale k tomuto kroku mělo dojít již dávno. Další fází bude vytvoření
podpěry stropu, která bude umístěna přímo na stropě a sál tak může být plně využit.
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7. Veřejný a kulturní život v obci

Fotbalový klub Čechie Tuklaty
Trenéři:
A tým Čechie Tuklaty U9 – mladší přípravka, mini přípravka: Roman Nešpor
A tým Čechie Tuklaty U9 – mladší přípravka, mini přípravka: Vratislav Procházka ml.
U15 – Starší žáci: Martin Ouředníček – Přišimasy
U13 – mladší žáci: Milan Šindelář
U9 – mladší přípravka: Miroslav Beer
Mini přípravka, školička: Peter Borovský
Asistent trenéra: Vladimír Procházka
Ženy: Pavol Urminský
Asistent trenéra: Michal Pytloun
V květnu proběhl nábor do mini přípravky, který vedli trenéři Vratislav Procházka, Vladimír
Procházka a Roman Nešpor. Trenéři z náboru měli velkou radost. V letošním roce mělo o
fotbal zájem přes 20 nových dětí. Děti budou trénovat vždy v úterý a ve čtvrtek od 17:00.
5. června 2016 Čechie Tuklaty uspořádala pro děti tradiční Dětský den, kterého se zúčastnilo
92 dětí. Na dni se podíleli i SDH Tuklaty a Myslivecké sdružení.
25. června 2016 proběhla od 19:30 Pouťová zábava.
24. srpna 2016 se uskutečnil druhý ročník fotbalového soustředění mládeže Čechie Tuklaty.
Celé soustředění měli na starosti trenéři: Tomáš Růžička, Vratislav Procházka ml. a Milan
Šindelář. V 16:30 se všichni sešli na hřišti, kde byly rodičům předány informace o průběhu
celého soustředění. Soustředění se zúčastnilo 30 dětí z Tuklat, Tlustovous, Horoušan a okolí.
Soustředění mělo velký úspěch jak u šikovných malých fotbalistů, tak i u jejich rodičů.

Hasičský sbor Tuklaty / Tlustovousy
V únoru Sbor dobrovolných hasičů prováděl údržbu na vozidle Tatra T138. Probíhala výměna
blatníků, příprava na lakování atd. Hasičský sbor měl možnost výhodně koupit použitou Tatru
T148 CAS32. Obecní zastupitelstvo návrh schválilo. Bohužel chybou pana starosty, který
vyplnil nižší, než jaká byla dohodnutá kupní cena, auto nezískali. Jelikož SDH s nákupem
nového vozu počítal, proto v letošním roce měl požadavek na menší rozpočet, který by byl
investován do oprav techniky. V důsledku těchto okolností SDH zažádalo obec o dotaci na
rekonstrukci nádrže tatry stávající.
23. dubna 2016 jednotka SDH Tuklaty pošla školením na téma: Kontrola a údržba OOP,
seznámení s novými technickými prostředky, Opakování teorie a praxe, práce s proudnicí,
praktický nácvik tvorby střední pěny.
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14. května 2016 proběhlo cvičení, které bylo zaměřené na dálkovou dopravu vody, tvorbu pěny
a komunikace pomocí radiostanic.
25. května 2016 byla jednotka požádána starostkou obce Přišimasy o pomoc při likvidaci
následků po přívalovém dešti.
5. června 2016 se hasičský sbor účastnil dětského dne, který pořádala Čechie Tuklaty. Děti
měly možnost vyzkoušet si děla na hasičské tatře, jako soutěžní disciplínu hašení a na závěr
čekala na malé závodníky i pěna, ve které se mohli vyřádit.
25. června 2016 SDH pořádalo tradiční pouťovou zábavu. K tanci a poslechu hrála skupina
Nová míza. Vstup 80 Kč. Pro všechny zúčastněné byla připravena tombola.
SDH byla schválena 50% dotace na zakoupení nového dopravního automobilu. Tento vůz bude
soužit k dopravě při zásazích, kapacita cisternových automobilů byla pro celou jednotku
nedostačující, dále bude splňovat účel při evakuaci osob a bude poskytovat pomoc při zásazích.
Sbor i přesto dále pokračoval v opravách automobilu CAS32. Došlo k opravě motorů, blatníků,
přibyl nový maják a celá kabina dostala nový lak. Byly také namontovány výstražné a přídavné
světlomety.
14. – 21. srpna 2016 proběhlo v Ostravě mistrovství světa v požárním sportu. Jako rozhodčí se
ho zúčastnil člen Tuklatského hasičského sboru Petr Polášek.
20. září 2016 vyjela jednotka na žádost pana starosty k záchraně kočky do obce Tlustovousy
ul. Tuklatská č.p. 35. Kočka již druhý den seděla na komíně. Bylo zjištěno, že tento dům sloužil
jako víkendový objekt. Jednotka SDH Tuklaty si vyžádala pomoc od jednotky HZS PS Český
Brod a Policie ČR, jelikož neměla dostatek prostředků, aby kočku dostala z komína dolů.
14. – 16. října 2016 se pan Petr Polášek zúčastnil mezinárodního školení rozhodčích dětských
mužstev v disciplíně CTIF v rakouském Linci.

Kulturní sdružení Tuklat a Tlustovous, z.s.
20. března 2016 se konal další ročník Pomlázkování pod vedením manželů Pěnkavových. Od
14:00 -17:00 si na faře v Tuklatech mohly děti vyzkoušet uplést dva druhy pomlázek. I když
bylo chladné počasí, zúčastnilo v letošním roce mnohem víc dětí než loni.
Pálení čarodějnic se uskutečnilo 30. dubna 2016. Čarodějnice z Tuklat a Tlustovous „letěly“
v tradičním průvodu, a nakonec ,,přistály“ vedle fotbalového hřiště u vodní nádrže. Zde na děti
čekaly soutěže jako hod koštětem, skákání v pytlích, házení čarodějnice na lopatě a mnoho
dalších. Celý program byl zakončen opékáním buřtů a posezením u ohně.
17. září 2016 proběhl již 7. ročník akce „Z pohádky do pohádky“. Letos se zúčastnilo 69 dětí.
Celou akci připravovalo na 30 dobrovolníku jak z řad kulturního sdružení a maminek tak i 13
dobrovolných hasičů, kteří se postarali o občerstvení a spokojenost všech návštěvníků. SDH
Tuklaty také poskytl zázemí pro konání této akce ve své klubovně.
Myslivecký spolek Tuklaty
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Myslivecký spolek Tuklaty měl v roce 2016 celkem 12 členů, 2 čestné členy a 1 čekatele
členství. Členské schůze spolku se konaly každý měsíc a účastnili se jich vždy, až na malé
výjimky, všichni členové. Kromě výkonu práva myslivosti také myslivci uspořádali v červnu
tradiční posezení u myslivecké klubovny v Tlustovousech, kterého se zúčastnili také rodinní
příslušníci a příznivci tuklatské myslivosti. Ve spolupráci s Čechií Tuklaty se myslivci podíleli
na organizaci Dětského dne, kde připravili pro děti několik disciplín s tématy příroda a
myslivost. Na závěr lovecké sezony se konala poslední leč v kabinách na hřišti Čechie, neboť
ani v jedné obci není funkční sál pro pořádání podobných akcí. Průběžně celý rok myslivci
pracovali na výsadbě a údržbě biokoridoru mezi Strání a Ryšánkovým lesíkem. V myslivecké
kronice, kterou spolek vede, jsou pravidelně zaznamenávány důležité události v životě spolku.
I v roce 2016 pokračoval civilizační tlak na přírodu a zvěř. Díky těmto tlakům zvěř, především
drobná, spíše přežívá, než žije, a její stavy se trvale snižují, i když myslivci zvěř přikrmují,
nedostatek vody kompenzují umělými napáječkami, do kterých pravidelně doplňují vodu a
rovněž dbají na to, aby zvěř měla k dispozici v honitbě sůl. V roce 2016 bylo do honitby
rozvezeno 12q pšenice a 9q ječmene. Krmivo, které myslivci do honitby v zimě předkládají,
nevyužívá pouze lovná zvěř, ale i drobné ptactvo a ostatní živočichové. Velké ztráty na zvěři
působí doprava. Především u zajíců jsou ztráty na silnicích více jak čtyřikrát větší než je jejich
odlov. V roce 2016 byly uloveny 4 ks srnčí zvěře a 4ks byly sraženy na silnicích, dále bylo
uloveno 26 zajíců, 26 bažantů a 7 ks selat černé zvěře. Z predátorů pak 17 lišek, 6 kun, 5 strak
a 18 nutrií.

Rybářský spolek
Na valné hromadě, která proběhla v únoru, byl projednán návrh maminek a obecních
zastupitelek na vybudování dětského hřiště u rybníka. Tento návrh byl spolkem zamítnut
z důvodu čištění přítokové struhy a přilehlého rybníka. Kaly, které se budou bagrovat, se budou
navážet na část vybraného pozemku. V další části prostranství okolo rybníka má v budoucnu
být vybudována záchytná jímka.
Letošní rybářská sezona byla zahájena 1. dubna 2016.
18. června 2016 se konaly Dětské rybářské závody. Veškeré vybavení si mohli závodníci půjčit
na místě.

Sbor pro občanské záležitosti – neexistuje!
Členové:
Vendulka Jenšovská – jednatelka
Gabriela Procházková
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3. června 2016 na faře ve velkém sále proběhlo vítání občánků. Ze 7 pozvaných občánků přišlo
6 dětí včetně doprovodu a příbuzných. Paní ředitelka ZŠ Tuklaty připravila s dětmi krásné
vystoupení pro všechny zúčastněné.
25. června 2016 od 15:00 – 19:00 členové bývalého sdružení pro občanské záležitosti připravili
posezení pro důchodce u hasičů. K poslechu hrála skupina JVR BAND. Pro zúčastněné byl
v Tlustovousech zajištěn odjezd ve 14:30.
27. srpna 2016 byla uspořádána akce s názvem „Rozloučení s prázdninami“ u rybníčku
v Tuklatech. Pro maminky s dětmi bylo připraveno občerstvení zdarma. Toto rozloučení
v minulých letech bylo uspořádáno pod záštitou Rybářského spolku Tuklaty, který tuto akci ale
letos neuskutečnil. Proto se SPOZ tuto akci rozhodl připravit v letošním roce sám.
1. září 2016 zástupci SPOZ předali dětem, které nastoupily do 1. třídy, upomínku v podobě
knihy pohádek s věnováním od OÚ a SPOZ.
16. září 2016 proběhlo v tomto roce již druhé vítání občánků. Účast byla stoprocentní. Děti ze
základní školy doplnily program o krásné vystoupení.
3. prosince 2016 od 15:00 proběhlo již 6. sváteční rozsvícení vánočního stromu na návsi
v Tuklatech. Program byl opravdu bohatý. Děti z mateřské a základní školy nabízely za
dobrovolný příspěvek výrobky, které vytvořily speciálně pro tuto příležitost. Na návštěvníky
čekaly vánoční trhy, bylo zde připraveno občerstvení v podobě cukroví a punče. Celou akci
doprovázela hudební skupina JVR Band a celý program byl zakončen vystoupením dětí z MŠ
a ZŠ Tuklaty.
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8. Různé

Vysvěcení varhan
Varhany byly po opravě, která proběhla v loňském roce vysvěceny v neděli 21. února 2016.
Svěcení provedl světící biskup pražský Karel Herbst. V letech 1968–1973 absolvoval
Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. 23. června 1973 přijal kněžské
svěcení od kardinála Tomáška. 19. února 2002 byl jmenován a 6. dubna 2002 ustanoven
světícím biskupem pražské římskokatolické ardidiecéze a titulárním biskupem Siccesiánským.

Ukliďme Česko – Ukliďme Tuklaty a Tlustovousy
Již podruhé se naši občané shromáždili 14. Dubna 2016 ku příležitosti druhého ročníku této
celorepublikové akce, která byla pro občany Tuklat rozdělena do dvou časových úseků, aby si
každý mohl vybrat čas, který mu více vyhovuje. První část úklidu začala od 9:00 a druhá od
14:00. Celkem se zapojilo 13 dětí a 12 dospělých. Dohromady se nasbíralo 26 pytlů odpadků a
2 pneumatiky. Na závěr na děti čekala pozornost v podobě lízátka a džusu za skvělou pomoc.

Den Země na Klepci
V letošním roce se naše obec Tuklaty poprvé účastnila regionální kulturní akce s názvem „Den
Země na Klepci“, který letos oslavil již 10. výročí svého trvání. Akce proběhla 16. Dubna 2016.
Tuklaty se prezentovaly krásně vyzdobeným stánkem, kde se prodávaly obecní kroniky. Po
celý den naši obec prezentovala zastupitelka paní Jana Ammerlaan s rodinou a paní Blanka
Marosi z Českého Brodu, která pomáhala s výzdobou a programem pro děti.
Kolem stánku byly umístěné panely s informacemi o Tuklatech a pozváním na obecní akce.
Děti nám zde pomáhaly vytvářet origami motýlky, kteří měli posloužit k vyzdobení lustru
v knihovně. Počasí nám bohužel moc nepřálo, jelikož většina dne byla doprovázena deštěm.
V polovině programu starostové nebo zástupci obcí, šli po boku skauta, který nesl obecní znak
dané obce. Regionální historik, kronikář a organizátor této akce Jan Psota před zraky diváků
představil a uvedl, co jednotlivé symboly obcí znamenají. Tuklaty bohužel jako jediná obec
nebyly prezentovány znakem, proto jsme vystoupili pouze s českou vlajkou. Za Tuklaty se
nezúčastnil starosta obce, ale vlajku nesla kronikářka obce.

Noc Kostelů
Tento projekt vznikl v roce 2001 v Německu. Do České republiky se dostal až do roku 2009.
Tuklaty se této akce zapojily v letošním roce 10. Června 2016 poprvé. Celý tento projekt má za
cíl ukazovat lidem krásu kostelů, vzdát úctu těm, kteří tyto monumentální a krásné stavby
vystavěli a v neposlední řadě stmelit občany obcí a měst v těchto prostorách plných míru a
porozumění. Tento projekt vznikl díky zastupitelce Janě Ammerlaan, která naši obec do této
krásné akce zaregistrovala. Na nově restaurované varhany hrála Veronika Kroupová
Landkamerová, která doprovázela žáky ZUŠ Český brod z oddělení sólového zpěvu a celý
program doprovázel výkladem a čtením ze Starého zákona jáhen Jan Pečený. Po koncertě od
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18:30 do 20:00 proběhla prohlídka kostela a barokní fary, aby si občané mohli prohlédnout
pokračující rekonstrukci fary.

Kulturní Léto Milana Skořepy
V úterý 5. července 2016 ve 14:00 bylo zahájeno kulturní léto, které probíhá pod vedením
Petra Horkého.
Program na 5. července 2016
14:00
Slavností zahájení
14:45 - 15:00 autorské čtení Michala Němce.
15:00 – 16:00 Svět je místem nedokončených životů
Poslední setkání Luise Buñuela a Salvátora Dalího
16:00 – 16:30 komentovaná prohlídka Petra Bubely
Program na 6. července 2016
11:00
zahájení výstavy obrazů
17:00
ukončení výstavy obrazů
Vystavující: Pavel Mach, Jan Vlasák, Marie Magdaléna Nováková, Zdeněk Voříšek, Zdeněk
Dalecký, Naďa Najmanová, Světlana Sekurová, Václav Sokol, Marek Žídek, Ivana Červená,
Petr Novorný, Vlado Ďadko, Petr Bubela, Jiří First, Miroslav Harnach, Michal Koutecký.
19. srpna 2016 v 17:30 se uskutečnil na farské zahradě koncert hudební skupiny JoyBox.

Dětské hřiště v Tlustovousech u rybníka
V letošním roce proběhl průzkum ohledně možnosti zrealizování nového dětského hřiště
v Tlustovousech. Nyní je v Tlustovousech přes 60 dětí a aktuálně se zde nenachází žádné dětské
hřiště a rodiče tak se svými dětmi musí chodit po silnici až do Tuklat, kde jsou dětská hřiště tři.
Polovina dotázaných maminek byla pro dětské hřiště na zahradě obecního domu č.p. 29.
Hlavním důvodem pro toto místo je bezpečnost dětí, které by nemusely přecházet silnici.
Necelá druhá polovina by byla pro variantu vytvořit dětské hřiště u Tlustovouského rybníka
kvůli krásnému a příjemnému místu. Výsledky průzkumu předložila paní Kňavová dne 21.
ledna 2016 na zasedání obecního zastupitelstva. Druhá část rodičů připravila koncept
přírodního dětského hřiště s herními prvky, které by se svým vzhledem hodilo k prostřední
rybníka. Tento návrh maminky také představily na zasedání rybářského spolku v únoru tohoto
roku. Spolu s paní Novákovou z Tlustovous se zasedání účastnili zastupitelky paní Monika
Petrisková, paní Jana Ammerlaan a pan Petr Jenšovský jako starosta a zároveň jako člen
rybářského spolku. Na schůzi bylo řečeno, že již od roku 2004 je naprojektováno odkladiště
rybníka. Existuje 12 let starý projekt na revitalizaci rybníka, který je v místě nynější louky. Má
mít 15x10 m velkou a 3 m hlubokou betonovou jámu, která by sloužila k zachycení kalu
z přitékajícího rybníka. Přítomné zastupitelky s tímto projektem dosud nebyly seznámeny.
Podle pana starosty nebyl projekt uskutečněn, jelikož v minulosti byly vypsány pouze dva
dotační tituly, které by přispívaly do výše 2 milionu korun. Tento projekt byl naceněn na 4 mil.
korun. Obec by se tedy musela podílet spoluúčastí ve výši 2 miliony korun. Pan starosta vyjádřil
názor, že je zásadně proti dětskému hřišti u rybníka, protože tento prostor má zůstat klidným
35

místem bez hluku. Rybářský spolek se k vybudování hřiště vyjádřil zamítavě. Na zasedání OU
dne 29. Února 2016 bylo obecním zastupitelstvem odhlasováno, že se dětské hřiště bude
budovat na zahradě u obecního domu č. 29.
Po schválení záměru ohledně vybudování dětského hřiště se skupinka otců a jedné maminky
z Tlustovous vrhla do práce a opravila podezdívku právě u domu č.p. 29, kde má v budoucnu
stát dětské hřiště. Na opravu bylo spotřebováno asi 20 pytlů malty, která sloužila k zazdění
vyvalených kamenů, které by mohli ohrožovat děti i kolemjdoucí. Na opravě se podílela rodina
Bartůňků, Matysova, Blinova a Kňavova. Dětské hřiště zde ale zatím nevzniklo.

Sbírka hraček pro Kolínskou nemocnici
Maminky z Tuklat a Tlustovous paní Jiřina Borovská, Věra Foučková, Eva Huťanová, Lucie
Mazná, Beáta Procházková, Klára Popelková, Veronika Tomanová a Petra Černušková
shromáždily pro Kolínskou nemocnici hračky, knížky, stavebnice a plyšáky. Kamarádka paní
Černuškové po pobytu s dcerou v nemocnici sdělila, že herny pro děti nejsou vybavené. Poté
paní Černušková oslovila ostatní maminky, které se s nadšením přidaly. V Kolínské nemocnici
hračky přijali s nadšením a i malí pacienti z nich měli velkou radost.
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