Zápis č. 6/2018
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 25. 6. 2018 od 19.00 hod v klubovně SDH.
Přítomni: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal Chroust, Martina
Milotová (příchod v 19:15), Jaroslav Hrouda (příchod 19:02), Drahomír Ducháč.
Omluveni: Lukáš Koníček, Petr Jenšovský.
Starostka Monika Petrisková zahájila zasedání zastupitelstva obce Tuklaty v 19:00 hod., přivítala
přítomné a konstatovala, že je přítomno 5 zastupitelů, 4 jsou omluveni, zasedání bylo řádně svoláno
a je usnášení schopné.
Ze zasedání obecního zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který je přílohou zápisu. Dále si
zvukový záznam pořizuje na telefon Martina Vodičková pro účely pořízení zápisu z jednání.
Starostka navrhla program s těmito body:
1. Prezence
2. Schválení programu
3. Pověření dvou členů ZO k ověřování zápisu ze zasedání ZO
4. Zpráva starostky
5. Zprávy z výborů
6. Doplatek na zhotovení právního stavu Územního plánu Tuklaty
7. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na základě existující smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene
8. Pojištění majetku – změna pojistitele
9. Schválení závěrečného účtu obce
10. Obnova vývěsek v obci
11. Rozpočtové opatření č. 3
12. Dotace z Nadace ČEZ Stromy
13. Příspěvek n a oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky
14. Změna projektu na rekonstrukci ulice Spojovací
15. Příspěvky zastupitelů
S dalšími body programu se přihlásila zast. Ammerlaan:
15. Informace o návrhu koncepce veřejné zeleně
16. Žádost o dotaci z Programu pro obnovu architektonického dědictví
17. Projednání petice předané na minulém zasedání ZO
18. Příspěvky zastupitelů
Příchod zast. Hroudy v 19:02.

Bod č. 2: Schválení programu
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje program zasedání zastupitelstva vč. doplněných bodů zast. Ammerlaan.
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se:
1
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal Chroust, Jaroslav
Hrouda.
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Zdržel se: Drahomír Ducháč.

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

Bod č. 4: Zpráva starostky (v příloze)

Bod č. 5: Zprávy z výborů

Bod č. 6: Doplatek na zhotovení právního stavu Územního plánu Tuklaty
Na základě objednávky Ing. arch. Ivan Vavřík fakturuje doplatek na zhotovení právního stavu
Územního plánu Tuklaty. Byly opraveny chyby, zapracovány připomínky.
Usnesení č. 192/6/2018 k bodu č. 6:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje doplatek na zhotovení právního stavu Územního plánu Tuklaty Ing. arch. Ivanu
Vavříkovi ve výši 44.770 Kč vč. DPH.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal Chroust, Jaroslav
Hrouda, Drahomír Ducháč.
Příchod zast. Martiny Milotové.

Bod č. 7: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na základě existující smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene Sml. B-13aTu dne 10. 3. 2009 a Sml. B-20Tu dne 12. 3. 2009
Obec oslovila Správa železniční dopravní cesty (dále SŽDC) jako investor stavby dopravní
infrastruktury „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly“, a to v souvislosti s
majetkoprávním vypořádáním realizované stavby. Na výše zmíněnou stavbu bylo vydáno Drážním
úřadem stavební povolení č.j.: DUCR-29385/13/Vv ze dne 7. 6. 2013, které nabylo právní moci dne
10. 7. 2013. Na uvedenou stavbu uzavřela SŽDC s obcí Tuklaty smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
na zřízení věcného břemene Sml. B-13aTu dne
10. 3. 2009 a Sml. B-20Tu dne 12. 3. 2009.
V přiloženém geometrickém plánu č. 540-11/2017 je vyznačena plocha částí pozemku p.č. 1167/3,
ostatní plocha, zeleň a p.č. 1182, ostatní plocha, zeleň k.ú. Tuklaty zapsaných na LV 10001 u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Kolín, dotčených umístěním zařízení ve vlastnictví naší
státní organizace Správy železniční dopravní cesty, a to pozemek p.č. 1167/3 zařízením SO 6011 ŽST
Úvaly – vysunuté spojky, stožárová transform. TS 22/0,4 kV a přípojka vn v rozsahu 14,9 m2 (5,3 m) a
pozemek p.č. 1182 zařízením SO 6104 ŽST Úvaly elektrický ohřev výměn v rozsahu 29,3 m2 (9,8 m).
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V souladu s výše uvedeným žádá SŽDC o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro
oprávněnou Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci spočívající ve strpění umístění a
provozování zařízení na pozemcích uvedených výše s právem vstupu a vjezdu na tyto pozemky za
účelem zajištění provozu, kontroly, oprav, údržby a změn zde uložených zařízení, a to i pro osoby,
které oprávněný k provedení uvedených činností obstará nebo je jimi pověří.
Usnesení č. 193/6/2018 k bodu č. 7:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na základě existující smlouvy o
smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene Sml. B-13aTu, ze dne 10. 3. 2009 a Sml. B20Tu, ze dne 12. 3. 2009, každé za cenu 2.000 Kč tedy 4.000 Kč celkem.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal Chroust, Jaroslav
Hrouda, Drahomír Ducháč, Martina Milotová.

Bod č. 8: Pojištění majetku
Na základě výstup z provedené poptávky pojištění majetku pro Obec Tuklaty na nové období vychází
doporučení našeho makléře na změnu pojistitele na pojištění majetku na nové období od 1. 6. 2018, a
to na pojištění majetku s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou v celkové hodnotě 28.763 Kč, kdy dojde

k úspoře cca 9.000 Kč.
Usnesení č. 194/6/2018 k bodu č. 8:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou
v celkové hodnotě 28.763 Kč.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal Chroust, Jaroslav
Hrouda, Drahomír Ducháč, Martina Milotová.

Bod č. 9: Závěrečný účet
Starostka informovala zastupitele o připomínkách, které byly uvedeny ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření obce na základě provedeného auditu Středočeského kraje a o způsobu
provedení nápravy jednotlivých bodů.
Usnesení č. 195/6/2018 k bodu č. 9:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- projednalo Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuklaty za rok 2017
- schválilo Závěrečný účet obce Tuklaty 2017 "s výhradou" a přijalo tato nápravná opatření:
• Veškeré chyby a nedostatky týkající se inventarizace za rok 2017 napravit řádnou
inventarizací ke dni 31. 12. 2018 dle Vyhlášky o Inventarizaci - zaměřit se zejména na
vyhotovení veškerých inventurních soupisů a inventurní soupis účtu 028 porovnat se
skutečností - za splnění zodpovídá paní starostka a inventarizační komise, která bude
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•
•
Pro:
Proti:
Zdržel se:

jmenována na základě Plánu inventur za rok 2018, a paní účetní
proúčtuje inventarizační rozdíly do konce účetního období.
Veškeré účetní chyby a nedostatky uvedené v zápise ukládáme opravit paní
účetní na základě opravných účetních dokladů do konce účetního období - za
nápravu nedostatků zodpovídá účetní.
Chyby a nedostatky se již nebudou opakovat a bude postupováno v souladu se
zákonem.
7
0
0

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

Bod č. 10: Obnova vývěsek v obci
Vývěsky v obci, jak zasklené, tak obyčejné, jsou zastaralé, nefunkční, v zasklených vývěskách jsou po
dešti dokumenty mokré. Starostka navrhuje vyměnit vývěsky v Tuklatech v ulici Topolové, na návsi u
prodejny a u Pomníku padlých v Tlustovousech.
Usnesení č. 196/6/2018 k bodu č. 10:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje nákup vývěsek v hodnotě do 40.000 Kč.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal Chroust, Jaroslav
Hrouda, Drahomír Ducháč, Martina Milotová.

Bod č. 11: Rozpočtové opatření č. 3
Usnesení č. 197/6/2018 k bodu č. 11:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje rozpočtové opatření č. 3 tak, jak bylo předloženo.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal Chroust, Jaroslav
Hrouda, Drahomír Ducháč, Martina Milotová.

Bod č. 12: Dotace z Nadace ČEZ stromy
Z nadace ČEZ Stromy by obec chtěla financovat obnovu topolové aleje. Dle návrhu Koncepce veřejné
zeleně v obci vypracované Ing. Burešovou starostka navrhuje jako nejvhodnější vysadit do Topolové
ulice namísto vykácených topolů alej okrasných hrušní, je však přístupná další diskusi.
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Usnesení č. 198/6/2018 k bodu č. 12:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje podání žádosti o příspěvek z nadace ČEZ Stromy na alej v Topolové ulici.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal Chroust, Jaroslav
Hrouda, Drahomír Ducháč, Martina Milotová.

Bod č. 13: Příspěvek na oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky
Starostka navrhla klíčové momenty plánovaných oslav 100. Výroční vzniku republiky: 27. 10. 2018 se
oslavy zahájí plesem na faře. Druhý den budou položeny věnce k pomníkům padlých, proběhne
odhalení vývěsek v Tlustovousech, sázení 8 ks lip, bude možné se projet Wartburgem, pro
občerstvení účastníků oslav bude objednán dort.
Akci bude moderovat pan Petr Polášek.
Usnesení č. 199/6/2018 k bodu č. 13:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje příspěvek na oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky ve výši 55.000 Kč.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
1
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal Chroust, Drahomír
Ducháč, Martina Milotová.
Zdržel se: Jaroslav Hrouda

Bod č. 14: Změna projektu na Rekonstrukci ulice Spojovací
Starostka navrhuje s ohledem na podmínky dotačního titulu, ze kterého obec zamýšlí hradit projekt
Rekonstrukce ulice Spojovací, zažádat o změnu stavby před dokončením a upravit projektovou
dokumentaci s cílem zjednodušení projektu a zlevnění akce. Úprava projektu spočívá ve zjednodušení
stavby a byla oceněna na 30.000 Kč.
Usnesení č. 200/6/2018 k bodu č. 14:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje úpravu projektu na Rekonstrukci ulice Spojovací za cenu 30.000 Kč, za podmínky
kladného vyřízení změny projektu na MMR.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Milan Černuška, Michal Chroust, Jaroslav
Hrouda, Drahomír Ducháč, Martina Milotová.

Bod č. 15: Návrh koncepce veřejné zeleně
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Zast. Ammerlaan seznámila ostatní zastupitele s koncepcí veřejné zeleně, kterou zpracovala ing.
Burešová. Snaží se do zeleně v obci vnést vesnický ráz, doporučuje použití rostlin typických pro vsi na
rozdíl od dříve hojně vysazovaných konifer, smrků a borovic. Vyhodnocuje stav stávajících stromů,
navrhuje případné úpravy. Navrhla úpravu zahrady mateřské i základní školy stejně tak, jako úpravu
okolí bytovek, kde doporučuje vysazení několika větších stromů. Zabývala se také návrhem nově
vznikající návsi v Tlustovousech.
Zastupitelstvo obce Tuklaty projednalo návrh koncepce veřejné zeleně. Návrh bude po dokončení,
zhruba v polovině července, zveřejněn k připomínkám veřejnosti po dobu 30 dní a následně
předložen zastupitelům obce ke schválení.

Bod č. 16: Žádost o dotaci z Programu obnovy architektonického dědictví Ministerstva kultury
Každoročně podává obec žádost na Ministerstvo kultury tzv. „stojí ve frontě“ a s každou další žádostí
se zvyšuje šance obce dotaci dostat. Do programu se zařazuje celý objekt a každý rok se dodává jeden
projekt.
Usnesení č. 201/6/2018 k bodu č. 16:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje opětovné podání žádosti o dotaci z Programu obnovy architektonického
dědictví Ministerstva kultury na opravu fary.
- zavazuje se k financování spoluúčasti.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

7
0
0

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

Bod č. 17: Projednání Petice předložené na předchozím zasedání ZO
Zastupitelé projednali Petici předanou paní Jenšovskou za pana France na minulém zasedání ZO. Pod
Peticí byly podepsány osoby, které již zemřely. Podpisy se sbíraly poměrně dlouhou dobu a předána
byla před 28 dny.
Zast. Ammerlaan vysvětluje, že je povinnost odpovědět do 30 dnů, jak byla petice vyřízena. Je
poměrně nejasné a komplikované rozhodnout, kdo by měl o tom hlasovat, protože Petice začíná a
také na každém petičním listu je že „níže podepsaní vyslovují nedůvěru zastupitelům“. Zast.
Ammerlaan upozorňuje na fakt, že vyslovit nedůvěru, pokud by to mělo mít právní účinek, mohou
pouze občané ve volbách. Není tedy jasné, co tím petent zamýšlel. Teprve z textu „S ohledem na
shora uvedené, požadujeme, aby zastupitelstvo obce…“ lze soudit, že Petice byla adresována
zastupitelům. „…odvolalo nově zvolenou starostku Moniku Petriskovou, odvolalo nově zvolenou
místostarostku Martinu Milotovou a opětovně zvolilo Petra Jenšovského starostou obce a
respektovalo tak výsledek voleb v rovce 2014.“
Je nutné poznamenat, že respektování výsledku voleb 2014 zastupitelstvo provádělo po celou dobu,
a to už složením slibu zastupitele v roce 2014. Petent se odvolává na výsledek voleb s tím, že pan
Jenšovský měl nejvíce hlasů. Podle stávajícího zákona toto není možné, protože zastupitelstvo volí
starostu ze svého středu nikoliv toho, kdo má nejvíc hlasů ve volbách, to pro zastupitelstvo není
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žádným způsobem závazné. Zast. Ammerlaan uvádí, že pakliže postupuje s péčí řádného hospodáře a
pečlivě si vyhodnotí dosavadní kroky pana Jenšovského v pozici starosty ve srovnání s tím, jak pracuje
současná starostka a místostarostka, na svém stanovisku z roku 2016 setrvá.
Zast. Ammerlaan upozorňuje, že Petice se dožaduje nezákonných požadavků a opírá je o nezákonné
argumenty.
Zast. Ducháč říká, že k odvolání došlo na řádném zasedání ZO a hlasování proběhlo v pořádku.
Ačkoliv má Petice několik formálních nedostatků:
- podpisové archy neobsahují jméno, příjmení, bydliště toho, kdo Petici sestavil
- na Petici není uveden státní orgán, jemuž je Petice adresována
pro které je možné ji odmítnout a nejednat o ní, rozhodli se zastupitelé Petici projednat.
Starostu a místostarostu volí ze svého středu zastupitelstvo obce. Starostka a místostarostka byly
zvoleny řádně dle zákona.
Petice obsahuje podpisy lidí, kteří od zahájení petice do ukončení zemřeli.
Zastupitelstvo obce Petici podanou na předchozím zastupitelstvu projednalo a zastupitelům není
znám důvod, proč by měli žádosti vyhovět.

Bod č. 18: Příspěvky zastupitelů
Proběhla schůze spolků –zúčastnili se zástupci hasičů, myslivců, rybářů, Kulturního sdružení, Spolek
rodičů a přátel při MŠ Tuklaty, SPOZ, zástupci Čechie Tuklaty se nedostavili. Dodatečně se omlouvali
účastí na hřišti. Mezi starostkou a spolky bylo dohodnuto několik kulturních a sportovních akcí.
Zast. Hrouda navrhuje zorganizovat pro děti závody na kolech a odrážedlech na nové polní cestě Ve
Slezskách.
Starostka ukončila zasedání obecního zastupitelstva ve 20:05 hod.
Seznam příloh:
1. Prezence
2. Zpráva starostky
3. Přehled usnesení
Zapsala: Ing. Martina Vodičková

Monika Petrisková v.r.
Starostka obce Tuklaty

Milan Černuška v.r.
ověřovatel zápisu
Vyvěšeno:
Sejmuto:

13. 7. 2018
31. 7. 2018
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Drahomír Ducháč v.r.
ověřovatel zápisu

Zpráva starostky k 25. 6. 2018
• Proběhlo jednání s Národním památkovým úřadem ohledně umístění hasičárny na pozemku
farské louky za hřbitovem. NPÚ považuje zvolené místo za prostorově nedostatečně
dimenzované. Dle vyjádření zástupce NPÚ stavba nedrží zažitou uliční čáru a příliš se zakusuje do
farní zahrady, půdorysně značně přesahuje okolní domkářskou zástavbu, a i z hlediska dopravního
se jedná o problematické umístění. Jako jediný další vhodný pozemek se nabízí pozemek č. 127/2,
vhodnost pozemku pro tento účel potvrdil i projektant.
• Byl stanoven datum veřejného projednání změny ÚP č. 1 na 12. 7. od 17:00.
• Byly přijati 2 noví zaměstnanci na veřejně prospěšné práce, úřad práce hradí jejich mzdu a
odvody na sociální a zdravotní pojištění.
• Byla provedena mimořádná kontrola odvodů pojistného za období od 1. 12. 2011 Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou. Bylo zjištěno, že nebyly správně vypočteny odvody na ZP od 1. 11. 2016.
K chybě mohlo dojít ze dvou důvodů, buď nebylo nahlášeno zaměstnancem odnětí invalidního
důchodu nebo tento fakt nebyl zapracován p. Růžičkou do systému zpracování mezd. Vznikl
nedoplatek ve výši 8.911 Kč a následně vypočteno penále 749 Kč. Nedoplatek i penále jsme
bezodkladně uhradili.
• Zpracováváme nový Řád veřejného pohřebiště podle aktuálních zákonů.
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

20. června byla nainstalována závora na Slezské cestě. V tomto týdnu budou osazeny zákazy
vjezdu a dodatkové tabulky pro obsluhu. Hasiči zalévají vysázené stromy, vlivem velmi suchého
počasí již jeden strom uschl. Obec je povinna pečovat o vysázené stromy ve Slezské cestě po
dobu 5 let.
Proběhlo jednání s cestmistrem KSÚK a nadpor. Bartákem z Policie ČR z Kolína ohledně
neudržovaného výjezdu z Tuklat směr na Kolínskou. Při nájezdu na hlavní silnici neumožňují
instalovaná svodidla a vysoká tráva dostatečný rozhled do obou stran. Svodidla byla odstraněna.
Z důvodu větší bezpečnosti řešíme umístění dalšího dopravního zrcadla pro výjezd ze Sportovní
ulice na ulici Ke Hřišti.
V pátek 15. 6. došlo ke vloupání do čekárny na vlakovém nádraží, zlodějům se podařilo odstranit
mříže a rozbít okno. Několik kol mělo zničené zámky. Jen díky duchapřítomnosti a rychlé reakci
dvou občanek Tuklat, které útočníky objevily, nestihli žádné kolo ukrást. Zajistili jsme zasklení a
opravu mříží v naší režii a žádost o zpětnou úhradu jsme zaslali na SŽDC.
Řešíme odstavená vozidla v Růžové ulici s majitelem i Policí ČR, bylo nám několikrát majitelem
přislíben odtah.
26. května proběhl v tuklatském kostele koncert v rámci akce Noc kostelů. Podívat se přišlo přes
50 lidí.
10. června proběhla akce Holandsko všemi smysly na faře, kterou navštívilo 110 dospělých a 40
dětí, na dobrovolném vstupném bylo vybráno 5.000 Kč. Informace o této akci vyšla i v Kolínském
deníku, více informaci na https://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/tuklatska-fara-zazilageneralku-20180617.html
16. června se na farské zahradě uskutečnil koncert NewBells AC/DC Revival, zúčastnilo se 101
osob.
Do spodního sálu na faře byl namontován závěsný systém pro zavěšování obrazů pro kulturní
akci „Tuklatské léto Milana Skořepy“. Otevřela se tedy možnost využívat tento sál pro výstavy i v
budoucnosti jak pro příspěvkové organizace naší obce, tak i pro zájemce ze širší veřejnosti.
Připravujeme oslavy ke 100. výročí založení Československé republiky
Obecní znak obci Tuklaty byl udělen 21. 6. rozhodnutím č. 9, od tohoto data je možné znak užívat
(slavnostní předání bude zajišťovat Oddělení protokolu, termín dosud nebyl stanoven)
Bylo objednáno 8 lip k vysázení do Tlustovous k dětskému hřišti v rámci slavnostního vysazování
„Lip Republiky“.
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•

Probíhá postřik výmladků topolů, které po pokácení začaly obrážet. Pařezy budou v nejbližší
době vyfrézovány.

PROJEKTY
Fara
Bude vypsáno další výběrové řízení na energetické úspory fary. Zjednodušili jsme zakázku i
administrativně a zrušili rozfázování do několika let. Okna a topení by měli být hotové do konce roku
2019 a zateplení do konce 2020 s tím, že začít mohou kdykoliv. Ukončení veřejného výběrového
řízení plánujeme na cca 21. července 2018.
Rekonstrukce Spojovací
4. června proběhlo otevírání obálek Výběrového řízení na rekonstrukci ulice Spojovací. Přihlásil se
pouze jeden zájemce, TES s.r.o., s nabídkovou cenou 5.419.392 Kč, částkou o celý 1 mil Kč vyšší, než
jaká je částka dle projektové dokumentace.
KOVÁRNA – pronájem – hostinec
Nájemce připravuje otevření letní zahrádky.
Dětské hřiště Tlustovousy
Zaměstnanci obce dokončují stavbu plotu. Hasiči zalévají vysetou trávu.
V Tuklatech, 25. 6. 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 25. 6. 2018.
Usnesení č. 192/6/2018 k bodu č. 6 - Doplatek na zhotovení právního stavu Územního plánu
Tuklaty:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje doplatek na zhotovení právního stavu Územního plánu Tuklaty Ing. arch. Ivanu
Vavříkovi ve výši 44.770 Kč vč. DPH.
Usnesení č. 193/6/2018 k bodu č. 7 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na základě
existující smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene Sml. B-13aTu dne 10. 3. 2009 a
Sml. B-20Tu dne 12. 3. 2009:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na základě existující smlouvy o
smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene Sml. B-13aTu, ze dne 10. 3. 2009 a Sml. B20Tu, ze dne 12. 3. 2009, každé za cenu 2.000 Kč tedy 4.000 Kč celkem.
Usnesení č. 194/6/2018 k bodu č. 8 - Pojištění majetku:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou
v celkové hodnotě 28.763 Kč.
Usnesení č. 195/6/2018 k bodu č. 9 - Závěrečný účet:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- projednalo Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuklaty za rok 2017
- schválilo Závěrečný účet obce Tuklaty 2017 "s výhradou" a přijalo tato nápravná opatření:
• Veškeré chyby a nedostatky týkající se inventarizace za rok 2017 napravit řádnou
inventarizací ke dni 31. 12. 2018 dle Vyhlášky o Inventarizaci - zaměřit se zejména na
vyhotovení veškerých inventurních soupisů a inventurní soupis účtu 028 porovnat se
skutečností - za splnění zodpovídá paní starostka a inventarizační komise, která bude
jmenována na základě Plánu inventur za rok 2018, a paní účetní
proúčtuje inventarizační rozdíly do konce účetního období.
• Veškeré účetní chyby a nedostatky uvedené v zápise ukládáme opravit paní účetní na
základě opravných účetních dokladů do konce účetního období - za nápravu
nedostatků zodpovídá účetní.
• Chyby a nedostatky se již nebudou opakovat a bude postupováno v souladu se
zákonem.
Usnesení č. 196/6/2018 k bodu č. 10 - Obnova vývěsek v obci:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje nákup vývěsek v hodnotě do 40.000 Kč.
Usnesení č. 197/6/2018 k bodu č. 11 - Rozpočtové opatření č. 3:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje rozpočtové opatření č. 3 tak, jak bylo předloženo.
Usnesení č. 198/6/2018 k bodu č. 12 - Dotace z Nadace ČEZ stromy:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
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-

schvaluje podání žádosti o příspěvek z nadace ČEZ Stromy na alej v Topolové ulici.

Usnesení č. 199/6/2018 k bodu č. 13 - Příspěvek na oslavy 100. výročí vzniku Československé
republiky:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje příspěvek na oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky ve výši 55.000 Kč.
Usnesení č. 200/6/2018 k bodu č. 14 - Změna projektu na Rekonstrukci ulice Spojovací:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje úpravu projektu na Rekonstrukci ulice Spojovací za cenu 30.000 Kč, za podmínky
kladného vyřízení změny projektu na MMR.
Usnesení č. 201/6/2018 k bodu č. 16 - Žádost o dotaci z Programu obnovy architektonického
dědictví Ministerstva kultury:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje opětovné podání žádosti o dotaci z Programu obnovy architektonického
dědictví Ministerstva kultury na opravu fary.
- zavazuje se k financování spoluúčasti.

Monika Petrisková v.r.
Starostka obce Tuklaty

Vyvěšeno: 13. 7. 2018
Sejmuto: 30. 7. 2018
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