Zápis č. 4/2018
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30. 4. 2018 od 18.00 hod v klubovně SDH.

Přítomni: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Drahomír Ducháč.
Omluveni: Martina Milotová, Jaroslav Hrouda, Petr Jenšovský.
Starostka Monika Petrisková zahájila zasedání zastupitelstva obce Tuklaty v 19:00 hod., přivítala
přítomné a konstatovala, že je přítomno 6 zastupitelů, 3 jsou omluveni, zasedání bylo řádně svoláno
a je usnášení schopné.
Ze zasedání obecního zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který je přílohou zápisu. Dále si
zvukový záznam pořizuje na telefon Martina Vodičková pro účely pořízení zápisu z jednání.
Starostka navrhla program s těmito body:
Program:
1. Prezence
2. Schválení programu
3. Pověření dvou členů ZO k ověřování zápisu ze zasedání ZO
4. Zpráva starostky
5. Zprávy z výborů
6. Dodávka stravovacího systému kontroly výdeje objednané stravy pro školní jídelnu
7. Zpracování Zprávy o uplatňování ÚP Tuklaty a jejím pořízením MěÚ Český Brod, OSÚP a volba
určeného zastupitele a odsouhlasíte zpracování výše uvedené zprávy.
8. Koncepce veřejné zeleně
9. Obecně závazná vyhláška obce Tuklaty č. 3/2018, kterou se ruší některé vyhlášky
10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se mění vyhláška č. 6/2017 o poplatku za
komunální odpad
11. Příspěvek na opravu mola u rybníka v Tlustovousech Ve Skále, opravu lávky na rybníku,
objednávku speciální bakteriální směsi pro odbahnění rybníka v Tuklatech
12. Navýšení rozpočtu ZŠ – výdejna jídel
13. Rozpočtové opatření č. 1
14. Náklady na dobudování plotu dětského hřiště v Tlustovousech
15. Příspěvky zastupitelů

Bod č. 2: Schválení programu
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Drahomír Ducháč.
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Bod č. 3: Pověření dvou členů zastupitelstva obce k ověřování zápisu ze zasedání ZO Tuklaty
Jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni zastupitelé Michal Chroust a Milan Černuška.

Bod č. 4: Zpráva starostky (v příloze)

Bod č. 5: Zprávy z výborů
Předseda kontrolního výboru zast. Lukáš Koníček navrhuje odvolání některých členů kontrolního
výboru a zvolení nových členů.
Usnesení č. 165/4/2018 k bodu č. 5:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- odvolává členy kontrolního výboru: Vladimíru Doušovou, Petra Jenšovského, Ing. Jiřího
Krátkého,
- volí za členy kontrolního výboru Milana Černušku a Petra Tomana.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Drahomír Ducháč.

Bod č. 6: Dodávka stravovacího systému kontroly výdeje objednané stravy pro školní jídelnu
Vzhledem ke změně zřizovací listiny ZŠ je nutné odsouhlasit částku přesahující 20 000 Kč, kterou bude
škola muset uhradit za dodávku stravovacího systému kontroly výdeje objednané stravy pro školní
jídelnu ve výši 38.236,- Kč vč. DPH - celkem za dodávku bez kabeláže, montážních prací a čipů.
Usnesení č. 166/4/2018 k bodu č. 6:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje pořízení stravovacího systému kontroly výdeje objednané stravy pro školní jídelnu
ve výši 38.236 Kč vč. DPH (celkem za dodávku bez kabeláže, montážních prací a čipů).
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Drahomír Ducháč.

Bod č. 7: Zpracování Zprávy o uplatňování ÚP Tuklaty a jejím pořízením MěÚ Český Brod, OSÚP a
volba určeného zastupitele a odsouhlasení zpracování výše uvedené zprávy
Ze zákona je povinnost 1x za 4 roky od vydání územního plánu zpracovat zprávu o vyhodnocení
tohoto územního plánu. Tato zpráva měla být hotova v r. 2015.
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Usnesení č. 167/4/2018 k bodu č. 7:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- souhlasí se zpracováním Zprávy o uplatňování ÚP Tuklaty a jejím pořízením MěÚ Český Brod,
OSÚP a zároveň volí pro pořízení zprávy určeného zastupitele paní Moniku Petriskovou, dat.
nar. 19. 2. 1966, bytem K Výmole 61, Tlustovousy.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Drahomír Ducháč.

Bod č. 8: Koncepce veřejné zeleně
Výbor pro rozvoj obecního majetku vypracoval seznam pozemků a lokalit pro zpracování koncepce
veřejné zeleně.
Koncepce veřejné zeleně je rozvojovým dokumentem, který vychází z aktuálního stavu sídelní zeleně
a z analýzy zdrojových podkladů. Pracuje s hodnotami, které jsou závazné z územního plánu a
územního systému ekologické stability, ale také hledá vazby na zeleně v krajině a průchodnost území.
Koncepce bude obsahovat návrh doplnění ploch veřejné zeleně nebo změny jejich využití s cílem
vytvořit funkční a dle možností propojený systém ploch zeleně v obci v návaznosti na okolní krajinu.
Plochy zeleně budou kategorizovány podle svého významu do třech hlavních skupin:
▪
▪
▪

zeleň v zastavěném území obcí Tuklaty a Tlustovousy (veřejná prostranství, vyhrazené
školní a farské zahrady, dětská hřiště a sportoviště, okolí rybníků na návsi)
aleje podél komunikací a polních cest
zeleň přírodního charakteru (ovocné sady, plochy podél vodních toků v krajině, remízy,
biokoridory, lesy, louky)

Pro plochy v zastavěném území a pro aleje budou stanoveny regulativy spočívající v nastavení
pravidel údržby a etapizaci realizace. Plochy budou zařazeny do intenzitních tříd údržby podle jejich
náročnosti na provedení údržbových prací.
Koncepce bude obsahovat textovou a grafickou část. V textové části bude rámcově shrnutý popis
současného stavu a návrh řešení koncepce a údržby veřejné zeleně v obci. Koncepce bude
zpracována do konce června 2018 a poté před jejím schválení obecním zastupitelstvem by byla
předložena veřejnosti k diskusi.
Navrhuje se, aby koncepci vypracovala ing. Alena Burešová na základě cenové nabídky ze dne
15.4.2018 ve výši 72.000 Kč. Koncepce sestává z návrhu redukce nevhodných druhů a opatření
k zachování stávajících perspektivních druhů.
Z koncepce vyplynul návrh naučné stezky. Zpracování informačních cedulí je navrženo zábavnou
formou s postavičkami Tukleka a Fouse.
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Usnesení č. 168/4/2018 k bodu č. 8:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje zadání vypracování Koncepce veřejné zeleně Ing. Alenou Burešovou v celkové výši
72.000 Kč,
- schvaluje vytvoření informačních tabulí a naučné stezky, vč. doprovodných postaviček
Tukleka a Fouse.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Drahomír Ducháč.

Bod č. 9: Obecně závazná vyhláška obce Tuklaty č. 3/2018, kterou se ruší některé vyhlášky
Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 7/2003 ze dne 5. 1. 2004, která je v rozporu se zákonem.
V případě potřeby by v budoucnu mohla být vydána vyhláška, kterou se stanoví místní poplatek za
zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, podle
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Dále se ruší vyhláška č. 5/2003 ze dne 3. 11. 2003, která je nadbytečná a jen obtížně vymahatelná.
Každý majitel odpovídá za svého psa a za škody, které způsobil. Povinnost uklízet psí exkrementy a
zvířecí výkaly je stanovena naší vyhláškou č. 4/2017. Mimo to není v silách OÚ kontrolovat
dodržování zákazů volného pohybu psů a sankcionovat jejich nedodržení.
Usnesení č. 169/4/2018 k bodu č. 9:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Tuklaty č. 3/2018, kterou se ruší některé vyhlášky.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Drahomír Ducháč.

Bod č. 10: Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se mění vyhláška č. 6/2017 o poplatku za
komunální odpad
Touto vyhláškou se především doplňuje sazba poplatku pro sběrné nádoby o objemu 1 100 l. Tyto
nádoby jsou využívány především pro bytové domy. Doposud sazba pro tyto nádoby nebyla uvedena
ve vyhlášce.
Doplňuje se (na doporučení metodiků ministerstva vnitra) ustanovení o způsobu stanovení sazby
poplatku, která vychází ze skutečných nákladů vynaložených obcí. Skutečné náklady jsou uvedeny
v příloze č. 1.
Pro informaci uvádím náklady vynaložené na jednotlivé sběrné nádoby v roce 2017.
Nádoba 70 l:
897 Kč (26x za rok) 1.237 Kč (42x za rok) 1.495 Kč (52x za rok)
Nádoba 120 l:
1.100 Kč (26x za rok) 1.495 Kč (42x za rok) 1.826 Kč (52x za rok)
Nádoba 240 l:
3.123 Kč (52x za rok)
Nádoba 1 100 l:
2.502 Kč (12x za rok) 5.414 Kč (26x za rok) 10.824 Kč (52x za rok)
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Sazba poplatku vychází z těchto nákladů plus příspěvek na tříděný odpad a se zaokrouhlením na celé
stovky.
Usnesení č. 170/4/2018 k bodu č. 10:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Tuklaty č. 2/2018, kterou se mění vyhláška č.
6/2017 o poplatku za komunální odpad.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Drahomír Ducháč.

Bod č. 11: Příspěvek na opravu mola u rybníka v Tlustovousech Ve Skále, opravu lávky na rybníku,
objednávku speciální bakteriální směsi pro odbahnění rybníka v Tuklatech
Rybářský spolek Tuklaty a Tlustovousy žádá o schválení nákupu materiálu na opravu velkého mola u
rybníka v Tlustovousech Ve Skále v částce 30.406 Kč, stávající molo je v havarijním stavu, materiál na
opravu lávky v částce do 11 000 Kč a speciální bakteriální směs PTP Plus pro odbahnění rybníka v
Tuklatech do 7.000 Kč. Opravy budou provedeny členy rybářského spolku. Bakteriální směs má
veškerá schválení pro prodej včetně ekotoxicity na vodní prostředí. Byla použita v mnoha rybnících v
České republice a je uváděn roční úbytek organických usazenin o více než 20 cm. Když se směs osvědčí,
bude možno použít i na rybníky v Tlustovousech.
Usnesení č. 171/4/2018 k bodu č. 11:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje nákup materiálu pro Rybářský spolek Tuklat a Tlustovous na opravu velkého mola u
rybníka v Tlustovousech Ve Skále v částce 30.406 Kč,
- schvaluje materiál na opravu lávky v částce do 11.000 Kč.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Drahomír Ducháč.
Usnesení č. 172/4/2018 k bodu č. 11:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje speciální bakteriální směs PTP Plus pro odbahnění rybníka v Tuklatech do 7.000 Kč.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Drahomír Ducháč.

Bod č. 12: Navýšení rozpočtu ZŠ – výdejna jídel
Proběhla diskuse o kapacitě výdejny jídel ve škole.
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173/4/2018 k bodu č. 12:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje nákup vybavení výdejny jídel dle předložené faktury ve výši 77.291 Kč vč. DPH
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Drahomír Ducháč.

Bod č. 13: Rozpočtové opatření č. 1
Usnesení č. 174/4/2018 k bodu č. 13:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje rozpočtové opatření č. 1 tak, jak bylo předloženo.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Drahomír Ducháč.

Bod č. 14: Náklady na dobudování plotu dětského hřiště v Tlustovousech
1) uskladnění kamenů ze zdi hřiště na farské louce
2) nízký drátěný plot, který bude postaven na žádost Doušových 2 m od garáže - zelené poplastované
pletivo výška 1 m délka cca 19 m - cca 4.000 vč. DPH, beton – 2.000 vč. DPH
3) nízký gabionový plot - opět od firmy Gabiony Liberec – 5.200 vč. DPH, štěrk frakce 0-32 mm, 3 m3
– 3.000 vč. DPH, vibrační deska – 490 Kč vč. DPH
4) nabídka od firmy Michal Červenka - Jirny - na dorovnání terénu, odvoz kamenů do Tuklat,
vyhrabání drážky pro nízký gabionový plot, vyhrabání děr pro sloupky, navezení 10 cm
hlíny, vyhrabání dopadové plochy pod houpačku + navezení kačírku.
Nabídka od pana Červenky je v hodnotě 76.758 Kč bez DPH, pokud bude domluveno skládkovné
vyhrabané zeminy v Nehvizdech opět u firmy Logla.
Odhad skládkovného v Nehvizdech 60 t – při ceně 50 kč /t je 3.000 Kč, při plné ceně 130 kč/t je
7.800Kč.
Proběhla diskuse o možnosti použití původní hlíny a navezení nové. Původní hlína je příliš znečištěná,
nedoporučuje se použít.
Usnesení č. 175/4/2018 k bodu č. 14:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje nákup materiálu na nízký drátěný plot, který bude postaven na žádost Doušových
2m od garáže v ceně cca 6.000 vč. DPH,
- schvaluje nákup materiálu na nízký gabionový plot v ceně cca 8.690 vč. DPH,
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-

schvaluje dorovnání terénu, odvoz kamenů do Tuklat, vyhrabání drážky pro nízký gabionový
plot, vyhrabání děr pro sloupky, navezení 10 cm hlíny, vyhrabání dopadové plochy pod
houpačku + navezení kačírku v celkové ceně do 80.000 Kč bez DPH.
- schvaluje skládkovné 60 t v ceně do 7.800 Kč
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal
Chroust, Drahomír Ducháč.

Bod č. 15: Příspěvky zastupitelů

Starostka ukončila zasedání obecního zastupitelstva v 20:13 hod.

Seznam příloh:
1. Prezence
2. Zpráva starostky
3. Přehled usnesení

Zapsala: Ing. Martina Vodičková

Monika Petrisková v.r.
Starostka obce Tuklaty

Michal Chroust v.r.
ověřovatel zápisu

Vyvěšeno:

9. 5. 2018

Sejmuto:

27. 5. 2018

Milan Černuška v.r.
ověřovatel zápisu
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Zpráva starostky k 23. 4. 2018
•
•
•
•
•
•

VODOS k dnešnímu dni nepředložil doklady o vlastnickém právu k ČOV v Tlustovousech. Do
obdržení dokladů nelze znovu zveřejnit záměr o prodeji pozemku pod ČOV.
Informace od exekutora Mgr. Jana Škarpy ohledně exekučního příkazu na Michala Formánka –
nebyl dohledán jeho majetek a naše pohledávka tedy zatím nebyla uspokojena.
Proběhl audit hospodaření obce, zpráva bude předložena spolu se Závěrečným účtem.
Zástupci obce se účastnili akce Den Země na Klepci, součástí stánku byla i dílnička pro děti, a
prezentace nového obecního znaku.
Zúčastnila jsem se schůzky na MAS Pošembeří, kde jsme se dozvěděli, že budeme moci čerpat
dotaci na chodníky v maximální výši 5 mil. Kč. Budeme hledat možnosti ještě z jiných zdrojů
financování.
Obdrželi jsme dotaci na energetické úspory objektu Na Valech č.p. 19, v celkové výši 2 343 208,5
Kč s čerpáním v r. 2018 - Kč 875 265,5 Kč, 2019 – Kč 870 999 Kč, r. 2020 – Kč 596 944 Kč. Byla
vyhlášena výběrová řízení na zhotovitele.

PROJEKTY
Parkoviště
Byly představeny tři studie parkoviště. Nyní proběhnou schůzky se společností ROPID, Středočeským
kraje, SUSK, SŽDC a okolními obcemi. Poté budou zastupitelé vybírat nejvhodnější variantu.
Fara
Bylo zažádáno o změnu stavby před dokončením a během zítřka by mělo být vydáno rozhodnutí. Po
nabytí právní moci bude moct být zažádáno o předčasné užívání stavby.
Rekonstrukce Spojovací
Do dnešního dne jsme neobdrželi vyjádření o poskytnutí dotace, výběrové řízení bude v nejbližších
dnech vyhlášeno.
Polní cesta ve Slezskách
Na základě návrhu zemědělců, kteří obhospodařují pole v okolí této polní cesty, bude nainstalována
jedna závora uprostřed polní cesty.
KOVÁRNA – pronájem - hostinec
V těchto dnech proběhne podpis smlouvy na pronájem prostor pro hostinec.

V Tuklatech, 23. 4. 2018

Monika Petrisková v.r.
Starostka obce Tuklaty
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Obec Tuklaty
Zastupitelstvo obce
Souhrn usnesení z řádného jednání zastupitelstva obce,
které se konalo 23. 4. 2018 od 19:00 hod v klubovně SDH.
Usnesení č. 165/4/2018 k bodu č. 5 - Zprávy z výborů
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- odvolává členy kontrolního výboru: Vladimíru Doušovou, Petra Jenšovského, Ing.
Jiřího Krátkého,
- volí za členy kontrolního výboru Milana Černušku a Petra Tomana.
Usnesení č. 166/4/2018 k bodu č. 6 - stravovacího systému kontroly výdeje objednané
stravy pro školní jídelnu
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje pořízení stravovacího systému kontroly výdeje objednané stravy pro školní
jídelnu ve výši 38.236 Kč vč. DPH (celkem za dodávku bez kabeláže, montážních prací
a čipů).
Usnesení č. 167/4/2018 k bodu č. 7 - Zpracování Zprávy o uplatňování ÚP Tuklaty a jejím
pořízením MěÚ Český Brod, OSÚP a volba určeného zastupitele a odsouhlasíte zpracování
výše uvedené zprávy
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- souhlasí se zpracováním Zprávy o uplatňování ÚP Tuklaty a jejím pořízením MěÚ Český
Brod, OSÚP a zároveň volí pro pořízení zprávy určeného zastupitele paní Moniku
Petriskovou.
Usnesení č. 168/4/2018 k bodu č. 8 - Koncepce veřejné zeleně
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje zadání vypracování Koncepce veřejné zeleně Ing. Alenou Burešovou
v celkové výši 72.000 Kč,
- schvaluje vytvoření informačních tabulí a naučné stezky, vč. doprovodných
postaviček Tukleka a Fouse.
Usnesení č. 169/4/2018 k bodu č. 9 - Obecně závazná vyhláška obce Tuklaty č. 3/2018,
kterou se ruší některé vyhlášky
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Tuklaty č. 3/2018, kterou se ruší některé
vyhlášky.
Usnesení č. 170/4/2018 k bodu č. 10 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se mění
vyhláška č. 6/2017 o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Tuklaty č. 2/2018, kterou se mění vyhláška
č. 6/2017 o poplatku za komunální odpad
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Usnesení č. 171/4/2018 k bodu č. 11 - Příspěvek na opravu mola u rybníka v Tlustovousech
Ve Skále, opravu lávky na rybníku, objednávku speciální bakteriální směsi pro odbahnění
rybníka v Tuklatech
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje nákup materiálu pro Rybářský spolek Tuklat a Tlustovous na opravu velkého
mola u rybníka v Tlustovousech Ve Skále v částce 30.406 Kč,
- schvaluje materiál na opravu lávky v částce do 11.000 Kč
Usnesení č. 172/4/2018 k bodu č. 11 - Příspěvek na opravu mola u rybníka v Tlustovousech
Ve Skále, opravu lávky na rybníku, objednávku speciální bakteriální směsi pro odbahnění
rybníka v Tuklatech
- Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje speciální bakteriální směs PTP Plus pro odbahnění rybníka v Tuklatech do
7.000 Kč
173/4/2018 k bodu č. 12 - Navýšení rozpočtu ZŠ – výdejna jídel
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje nákup vybavení výdejny jídel dle předložené faktury ve výši 77.291 Kč vč.
DPH
Usnesení č. 174/4/2018 k bodu č. 13 - Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje rozpočtové opatření č. 1 tak, jak bylo předloženo
Usnesení č. 175/4/2018 k bodu č. 14 - Náklady na dobudování plotu dětského hřiště
v Tlustovousech
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje nákup materiálu na nízký drátěný plot, který bude postaven na žádost
Doušových 2 m od garáže v ceně cca 6.000 vč. DPH,
- schvaluje nákup materiálu na nízký gabionový plot v ceně cca 8.690 vč. DPH,
- schvaluje dorovnání terénu, odvoz kamenů do Tuklat, vyhrabání drážky pro nízký
gabionový plot, vyhrabání děr pro sloupky, navezení 10 cm hlíny, vyhrabání dopadové
plochy pod houpačku + navezení kačírku v celkové ceně do 80.000 Kč bez DPH.
- schvaluje skládkovné 60 t v ceně do 7.800 Kč

Monika Petrisková v.r.
Starostka obce Tuklaty

Vyvěšeno: 9. 5. 2018
Sejmuto: 27. 5. 2018
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