Zápis č. 8/2018
ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 27. 8. 2018 od 18.30 hod v budově OÚ, Na
Valech 19, Tuklaty.
Přítomni: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.
Omluveni: Drahomír Ducháč.
Neomluveni: Petr Jenšovský, Jaroslav Hrouda.
Starostka Monika Petrisková zahájila zasedání zastupitelstva obce Tuklaty v 18:32 hod., přivítala
přítomné a konstatovala, že je přítomno 6 zastupitelů, 1 je omluven a 2 nejsou 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 pořizují Lukáš Koníček a 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 - Návrh na zrušení Výboru pro rozvoj obecního majetku
6. Rozpočtové opatření č. 5/2018
7. Hřbitovní řád
8. Nájemné hrobového místa
9. Revokace usnesení 5/13/2016
10. Vývěska na hřbitov
11. Žádost p. Vitošové a p. Mitiskové o příspěvek na uhlí
12. Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí
13. Programové priority obecního zastupitelstva obcí Tuklaty a Tlustovousy pro roky 2014-2018
14. Zhotovení praporu obce
15. Kronika 2017
16. Smlouva s vítězným uchazečem na Rekonstrukci Spojovací
17. Schválení zprávy o uplatňování Územního plánu obce Tuklaty
18. Smlouva o budoucí smlouvě o věcném břemeni ČEZ
19. Schválení faktury na Změnu stavby před dokončením - fara (Ing. Kytlica)
20. Schválení smlouvy s Městem Český Brod na zajištění elektronické spisové služby
21. Schválením koncepce veřejné zeleně
22. Zadání vypracování projektu opravy západní stěny fary Ing. Kytlicou
23. Předložení žádosti o dotaci na západní stěnu fary z PZAD
24. Výběrové řízení na opravu komínových těles bývalé fary
25. Výběrové řízení na TDI a BOZP na projekty Energetické úspory fary a Rekonstrukce Spojovací
26. Autorský dozor na projekt Energetické úspory fary
27. Schválení náhrady za ztracené knihy
Jana Ammerlaan navrhuje přidat body jednání:
28. Doplnění jmen bojovníků 1 sv. války dohledané Janem Psotou na pomník padlých v Tuklatech
29. Školní muzeum na faře
30. Nové projekty fary
31. Příspěvky zastupitelů
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Bod č. 2: Schválení programu
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.

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

Bod č. 4: Zpráva starostky
Viz. příloha.

Bod č. 5: Zprávy z výborů
Zast. Ammerlaan informuje o důvodu vzniku a o činnosti Výboru pro rozvoj obecního majetku
v průběhu uplynulého funkčního období. Zastupitelstvo obce Tuklaty ve snaze napomoci starostovi
obce při plnění jeho úkolu správy majetku obce rozhodlo o vytvoření Výboru pro rozvoj obecního
majetku a ustanovilo jeho předsedkyní Janu Ammerlaan. K 22. prosinci 2014 byla zastupitelstvem
schválena tato pracovní náplň výboru:
Majetek obce
• Pasportizace majetku obce – jeho současný stav a stávající využití, prověření stávajících
smluv na pronájmy obecních nemovitostí a polí, na základě toho vypracování koncepce a
návrhy využití – viz dokument dostupný na webových stránkách obce nebo k nahlédnutí
v úředních hodinách na OÚ - Přehled nemovitého majetku obce Tuklaty
• Fara
- zabezpečení urgentních oprav: dešťových svodů, odstranění náletových dřevin ze
základů stavby, oprava komínu, zasklení oken, odvoz odpadu, zabezpečení proti
krádežím,…
- na základě stávajícího projektu vypracování přehledu kroků postupné rekonstrukce
budovy, preferenčně jako sídla obecního úřadu, společenského centra obce pro
scházení občanů, kulturní akce, tělocvična – jako základ pro přípravu projektů pro
získávání dotací
- návrhy na využití domů v Tuklatech a Tlustovousech ve vlastnictví obce – viz
dokument dostupný na webových stránkách obce nebo k nahlédnutí v úředních
hodinách na OÚ - Využití areálu bývalé fary 2018
Veřejná zeleň a veřejná prostranství
• Koncepce rozvoje veřejných prostranství a veřejné zeleně: centrum obce, obecního lesa,
výsadby, údržby a obnovy biokoridorů, vodních ploch – Tuklatského potoka a rybníků a jejich
okolí, úprava farské zahrady, dětské hřiště v Tlustovousích, dopravní hřiště – viz dokument
dostupný na webových stránkách obce nebo k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Koncepce veřejné zeleně
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•

Návrhy na zefektivnění údržby veřejných prostranství (včetně vycházkových cílů na území
obce) – viz dokument dostupný na webových stránkách obce nebo k nahlédnutí v úředních
hodinách na OÚ - Koncepce veřejné zeleně

Do činnosti výboru nebylo zařazeno: školská zařízení (ZŠ, MŠ), komunikace, vč. chodníků a správa
majetku.
Výbor se během své činnosti sešel ke schválení příslušných dokumentů šestkrát, jeho členové však
aktivně působili na naplňování úkolů svěřených mu obecním zastupitelstvem prakticky po celou
dobu. Výbor vypracoval výše uvedené dokumenty a předložil je obecnímu zastupitelstvu ke schválení
nebo starostce k dalšímu využití.
Za odvedenou práci – finančně neodměňovanou – patří všem členů, ale hlavně Pavle Holoubkové a
Václavu Krupkovi velký dík.
Předsedkyně Výboru pro rozvoj obecního majetku zast. Ammerlaan podala návrh na zrušení výboru
z důvodu splnění všech úkolů schválených zastupitelstvem dne 22. 12. 2014.
Usnesení č. 209/8/2018 k bodu č. 5:
Zastupitelstvo obce
- schvaluje zrušení Výboru pro rozvoj obecního majetku, neboť výbor naplnil svůj úkol.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.

Bod č. 6: Rozpočtové opatření č. 5/2018
Usnesení č. 210/8/2018 k bodu č. 6:
Zastupitelstvo obce
- schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2018 tak, jak bylo předloženo.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.

Bod č. 7: Hřbitovní řád
Nový Řád veřejného pohřebiště v Tuklatech reaguje na změny zákona o pohřebnictví účinné od
1.9.2017. Naposledy byl schválen Řád pro pohřebiště v listopadu 2003 a od té doby byl zákon o
pohřebnictví několikrát novelizován, takže tento řád z roku 2003 již neodpovídal zákonné úpravě. Nový
řád byl posouzen Krajským úřadem Středočeského kraje, který udělil souhlas dne 27. 7. 2018 čj.
100201/2018/KUSK. Provozovatelem pohřebiště je obec Tuklaty, pověřeným zaměstnancem pro
správu hřbitova je paní Božena Palusová.
Tento řád musí být zveřejněn přímo na pohřebišti. Obec je povinna vést hřbitovní knihu jako
povinnou evidenci. Hrobová místa jsou pronajímána zásadně na základě písemného uzavření nájemní
smlouvy. Řád formuluje povinnosti provozovatele související se správou hřbitova na jedné straně a
zároveň povinnosti nájemců, pohřebních služeb a návštěvníků hřbitova. Pohřbívat, provádět
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exhumaci, stavbu a opravy hrobek vždy vyžaduje informování a souhlas provozovatele. Nájemci a
hřbitovní služby jsou povinny poskytnout všechny potřebné údaje pro vedení evidence ve hřbitovní
knize, zejména údaje a doklady o pohřbených osobách.
Usnesení č. 211/8/2018 k bodu č. 7:
Zastupitelstvo obce
- schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Tuklaty.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.

Bod č. 8: Ceník nájemného za pronájem hrobového místa Tuklaty
Podle zákona § 19/2a zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, je provozovatel pohřebiště povinen
stanovit podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa, které musí být stejné pro všechny osoby.
Z toho důvodu předkládáme ke schválení nový ceník nájemného na Veřejném pohřebišti obce
Tuklaty. V příloze uvádíme srovnání dosavadních cen s novým ceníkem a příklady ceníku v Úvalech a
Rostoklatech.
Usnesení č. 212/8/2018 k bodu č. 8:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje Ceník nájemného Veřejné pohřebiště obce Tuklaty tak, jak byl předložen.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.

Bod č. 9: Schválení uzavření smlouvy s Janem Žížalou, hrobníkem
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 znovu uzavřít smlouvu s Janem Žížalou.
Usnesení č. 213/8/2018 k bodu č. 9:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje uzavření smlouvy s panem Janem Žížalou na provádění funkce hrobníka na
tuklatském hřbitově,
- pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.

Bod č. 10: Vývěska na hřbitov
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Podle zákona § 19/2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, je provozovatel pohřebiště povinen na
pohřebišti zveřejnit řád veřejného pohřebiště. Dále je povinen na pohřebišti zveřejňovat informaci o
rušení pohřebiště, o zákazu pohřbívání, výzvu k uzavření nájemní smlouvy, upozornění na skončení
doby nájmu, oznámení o vzniku obecního hrobu, případně jiná oznámení a upozornění.
Výše uvedené dokumenty budou zveřejněny ve vývěsce. Předpokládaná cena vývěsky podle dříve
zakoupených činí 27.000 Kč vč. zakotvených stojen.
Usnesení č. 214/8/2018 k bodu č. 10:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje nákup vývěsky pro hřbitov v ceně do 27.000 Kč.
- pověřuje starostku jejím objednáním a umístěním na hřbitov.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.

Bod č. 11: Žádost p. Vitošové a p. Mitiskové o příspěvek na nákup uhlí
Paní Vitošová i paní Mitisková požádaly obec o příspěvek na uhlí, obě předložily potvrzení, že pobírají
důchod, který je pod hranicí minimální mzdy.
Usnesení č. 215/8/2018 k bodu č. 11:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje poskytnutí příspěvku na nákup uhlí občankám Tuklat paní Vitošové a paní
Mitiskové ve výši 3.500 Kč.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.

Bod č. 12: Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí
Usnesení č. 216/8/2018 k bodu č. 12:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3.000 Kč neziskové organizaci „Linka bezpečí“.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.

Bod č. 13: Programové priority obecního zastupitelstva obcí Tuklaty a Tlustovousy pro roky 20142018
Obecní zastupitelstvo v (téměř) uplynulém volebním období pracovalo na řadě projektů s jasným
cílem zvelebit naši obec a zhodnotit obecní majetek. Proto se v roce 2015 shodlo na definici priorit,
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kterých chce dosáhnout. Předkládáme Vám přehled nejvýznamnějších priorit a vyhodnocení jejich
stavu. Předkládáme Vám tak závěrečný účet naší práce pro obec za uplynulé čtyři roky (přehled je
k dispozici na webových stránkách obce nebo v úředních hodinách k nahlédnutí na OÚ).
Usnesení č. 217/8/2018 k bodu č. 13:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- bere na vědomí plnění Programových priorit.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust

Bod č. 14: Zhotovení praporu obce
Slavnostní vyšívaný velký znak obce „samet premium“, o rozměrech 100 x 80 cm, s názvem obce vč.
hrazdy ke znaku v barvě středně hnědé (zdarma), ručně kovaných pecek (zdarma).
Smaltovaný znak obce
3 ks
kus za 9.000 Kč (umístění na budovách OÚ, ZŠ a MŠ)
Vítací cedule
2ks
kus po 3.000 Kč (umístění – na vjezdu do Tuklat od Kolínské,
na vjezdu do Tlustovous od mlýna
Vlajka s potiskem
1 ks
3.000 Kč
Kulaté razítko obce se znakem 1 ks
1.650 Kč
Nášivky
Usnesení č. 218/8/2018 k bodu č. 14:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje zhotovení praporu obce za cenu 26.790 Kč vč. DPH.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.
Usnesení č. 219/8/2018 k bodu č. 14:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje zhotovení a nákup ostatních věcí se znakem obce v ceně do výše 40.000Kč.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.

Bod č. 15: Kronika 2017
Usnesení č. 220/8/2018 k bodu č. 15:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje Kroniku obce Tuklaty za rok 2017 tak, jak byla předložena.
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se:
1
6

Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Milan Černuška, Michal
Chroust.
Zdržel se: Lukáš Koníček

Bod č. 16: Smlouva s vítězným uchazečem na Rekonstrukci Spojovací
Proběhlo opakované výběrové řízení na projekt Rekonstrukce Spojovací, přihlásil se jeden jediný
dodavatel za cenu 2.650.506,89 Kč. Po prověření dodaných podkladů bude moci být se souhlasem ZO
podepsána smlouva. Ve smlouvě bude opravena délka záruční doby dle požadavků výběrového
řízení.
Usnesení č. 221/8/2018 k bodu č. 16:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje smlouvu na Rekonstrukci Spojovací s vítězným uchazečem, s tím, že záruční lhůta
bude stanovena na 60 měsíců, dle podmínek VŘ.
- pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.

Bod č. 17: Schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Tuklaty
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Tuklaty byl vyvěšen na úřední desce k připomínkám
občanů. Žádné připomínky vzneseny nebyly.
Usnesení č. 222/8/2018 k bodu č. 17:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Tuklaty.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.

Bod č. 18: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
IV-12-6023204/1, Tlustovousy, Ke Skalce, kNN p.č. 13/2
Na základě technického řešení ČEZ Distribuce a.s. je v současné době zpracovávána projektová
dokumentace na rozvody elektrické energie, které mají vztah k nemovitosti (pozemku), které je obec
majitelem. V rámci této stavby budou prováděny práce, při kterých se ČEZ nevyhne zásahu do
soukromých i veřejných pozemků (nemovitostí) pro zajištění dostatečného množství energie v kvalitě
dle ČSN. Investorem akce je ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín 4. Projekt stavby bude
zpracován dle platných ČSN pro projektování energetických zařízení.
Usnesení č. 223/8/2018 k bodu č. 18:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
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-

schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby IV-12-6023204/1, Tlustovousy, Ke Skalce, kNN p.č. 13/2.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.

Bod č. 19: Schválení faktury na Změnu stavby před dokončením - fara (Ing. Kytlica)
Ing. Peter Kytlica pracoval od roku 2017 na přípravě kolaudace fary. Uvedení do předčasného užívání
bylo povoleno k datu 19. 7. 2018. Faktura zahrnuje dílčí fakturu subdodavatele p. Hatláka na částku
7.397,60 Kč.
Usnesení č. 224/8/2018 k bodu č. 19:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje proplacení faktury na práce pro akci „Změna stavby před dokončením – fara“
v hodnotě 50.148 Kč, dodavatel Ing. Peter Kytlica.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.

Bod č. 20: Schválení smlouvy s MěÚ ČB na zajištění elektronické spisové služby
V době převzetí úřadu byla uzavřena smlouva s MěÚ ČB na zajištění elektronické spisové služby ve
zkušebním provozu. Elektronická spisová služba však nebyla po celou dobu zkušebního provozu, kdy
byla služba poskytována zdarma, využívána. Spisová služba byla vedena v listinné podobě. A ta je
stále používána. Na doporučení vedoucí vnitřního odboru MěÚ ČB, bychom chtěli činnost spisové
služby zjednodušit zavedením elektronické spisové služby, což přinese i významnou úsporu času
úředníka.
Usnesení č. 225/8/2018 k bodu č. 20:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje smlouvu s MěÚ ČB na zajištění elektronické spisové služby za cenu 7.000 Kč ročně.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.

Bod č. 21: Schválení Koncepce veřejné zeleně
Na minulém zasedání byli zastupitelé seznámeni s návrhem Koncepce veřejné zeleně. Ten byl
následně vyvěšen k připomínkám občanů a ve čtvrtek 23. 8. od 17:00 proběhne veřejné projednání
návrhu. Dokument Koncepce veřejné zeleně je k dispozici na webových stránkách obce nebo
v úředních hodinách k nahlédnutí na OÚ.
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Usnesení č. 226/8/2018 k bodu č. 21:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje Koncepci veřejné zeleně tak, jak byla předložena, po zapracování připomínek
občanů.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.

Bod č. 22: Zadání vypracování projektu opravy západní stěny fary Ing. Kytlicou
Západní strana – strana se vchodem. Ing. Peter Kytlica bude požádán, aby vypracoval projektovou
dokumentaci na zbývající část fary. Předpokládané náklady na opravu západní stěny 770.000 Kč
(s ohledem na cenu je projekt vhodný pro Žádost o dotaci na PZAD. Ing. Kytlica bude zpracovávat
prováděcí dokumentaci vč. schválení Národním památkovým ústavem (NPÚ). Náklady na zpracování
Projektové dokumentace jsou 26.500 Kč. Zpracování nejkomplikovanější části - východní strany – se
předpokládá v ceně 63.000 Kč.
Usnesení č. 227/8/2018 k bodu č. 22:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje zadání vypracování projektu opravy západní stěny fary Ing. Kytlicou v celkové výši
26.500 Kč.
- schvaluje zadání vypracování projektu opravy severní a východní stěny fary Ing. Kytlicou
v celkové výši 63.000 Kč
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.

Bod č. 23: Podání žádosti o dotaci na západní stěnu fary z Programu záchrany architektonického
dědictví (PZAD)
Usnesení č. 228/8/2018 k bodu č. 23:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje podání žádosti o dotaci na západní stěnu fary z Programu záchrany
architektonického dědictví (PZAD).
- obec se zavazuje k financování spoluúčasti (bude stanoveno teprve v okamžiku přidělení
dotace).
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.

Bod č. 24: Výběrové řízení na opravu komínových těles bývalé fary
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Obec je se svou žádostí doporučena k přidělení dotace na opravu komínových těles z ORP (obec
s rozšířenou působností), ale je nutné nejprve vyhlásit výběrového řízení a vybrat zhotovitele.
Usnesení č. 229/8/2018 k bodu č. 24:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje vyhlášení výběrové řízení na opravu komínových těles bývalé fary
- pověřuje starostku podpisem smlouvy s vítězným uchazečem.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.

Bod č. 25: Výběrové řízení na TDI a BOZP na projekty Energetické úspory fary a Rekonstrukce
Spojovací
Obec dle směrnice osloví tři dodavatele s požadavkem na nabídku a vybere nejlevnějšího dodavatele.
Usnesení č. 230/8/2018 k bodu č. 25:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje vyhlášení výběrové řízení na TDI (technický dozor investora)a BOZP na projekty
Energetické úspory fary (pouze část „topení“) a Rekonstrukce Spojovací.
- pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.

Bod č. 26: Autorský dozor na projekt Energetické úspory fary
Byly diskutovány sporné body projektové dokumentace na Energetické úspory fary. Obec osloví Ing.
Slepičkovou a vyžádá nabídku. Autorským dozorem lze pověřit i jiný subjekt, než je autor.
V podmínkách dotace od SFŽP jsou náklady na autorský dozor uznatelnými náklady (do 23.000 Kč).

Bod č. 27: Schválení náhrady za ztracené knihy
15. září 2018 bude obec otevírat knihovnu a pro další spolupráci s Městskou knihovnou v Kutné Hoře
by bylo vhodné, uhradit dluh za ztracené knihy z období od r. 2006 do 29. 11. 2016 v celkové hodnotě
4.903 Kč. Knihy v té době půjčovala knihovnice paní Mazurová, pan Růžička a pan starosta Jenšovský.
Vzhledem k neexistující evidenci není zdokumentováno, komu byly chybějící knihy půjčeny. Nebyly
nalezeny žádné inventurní soupisy, inventury zřejmě nebyly prováděny. Na výzvu občanům na
vrácení knih reagovali dva občané a vráceny byly dvě knihy. V době, kdy se knihy ztratily, obec na
tuto ztrátu nebyla pojištěna. Jednalo by se o Pojištění odpovědnosti za věci převzaté a zapůjčené. Pan
Jenšovský na výzvu k úhradě knih jako vedoucí pracovník reagoval odmítavě a částku neuhradil.
Starostka navrhuje zaplatit dluh a vymáhat částku na panu Jenšovském.
Usnesení č. 231/8/2018 k bodu č. 27:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
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-

bere na vědomí uhrazení dlužné částky ve výši 4.903 Kč za ztracené knihy zapůjčené od
Městské knihovny v Kutné Hoře,
- bere na vědomí vymáhání náhrady za ztracené knihy po panu Petrovi Jenšovském.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.

Bod č. 28: Doplnění jmen bojovníků 1 sv. války dohledané Janem Psotou na pomník padlých
v Tuklatech
Jan Psota našel 6 bojovníků, kteří nejsou ani na jednom z pomníků v obci. Zast. Ammerlaan navrhuje,
aby se jména těchto bojovníků doplnila na tabulku na pomník v Tuklatech.
Usnesení č. 232/8/2018 k bodu č. 28:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje doplnění pomníku padlých o 6 nově objevených jmen bojovníků 1. sv. války.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.

Bod č. 29: Školní muzeum na faře
15. září bude otevřena knihovna, školní muzeum se bude otevírat 8. září 2018.
Usnesení č. 233/8/2018 k bodu č. 29:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje zřízení školního muzea s malou divadelní scénou v místnosti č. 1.16, 1.NP, budovy
OÚ, Na Valech 19, Tuklaty.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.

Bod č. 30: Nové projekty fary
Dotaci na „Energetické úspory“ – dotaci obec obdržela, dotaci na jižní stěnu pravděpodobně také.
Usnesení č. 234/8/2018 k bodu č. 30:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- bere na vědomí přehled nových projektů fary spolu s návrhem možností financování.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
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Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.

Bod č. 31: Příspěvky zastupitelů – možnosti využití fary občany obce
Zast. Ammerlaan navrhuje, aby spolky v obci měly prostory fary pro své aktivity zdarma, resp. za cenu
spotřebovaných energií.

Starostka ukončila zasedání obecního zastupitelstva ve 20:20 hod.

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

Zapsala: Ing. Martina Vodičková

Monika Petrisková v.r.
Starostka obce Tuklaty

Martina Milotová v.r.
ověřovatel zápisu

Vyvěšeno:
Sejmuto:

5. 9. 2018
24. 9. 2018
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Michal Chroust v.r.
ověřovatel zápisu

Zpráva starostky k 27. 8. 2018
•

Vytvořili jsme nový Řád veřejného pohřebiště odpovídající aktuálním zákonům.

•

20. června 2018 byla nainstalována závora na Slezské cestě. 13. 7. 2018 neznámý pachatel
kovovou závoru poškodil, došlo k odtržení pravé strany závory ve sváru a odcizení zámku. Škoda
byla nahlášena na Policii ČR. Závora je opravená.

•

Průběžně řešíme s majitelem i s Policí ČR odstavená vozidla v Růžové ulici. Majitelem byl
několikrát přislíben odtah, avšak do dnešního dne se tak nestalo. Obec nyní přistoupí k úřednímu
postupu podle zákona o pozemních komunikacích. Majitelé budou vyzváni znovu k odstranění
vozidel, výzva bude zveřejněna na úřední desce a vylepena na odstavená vozidla. Po marném
uplynutí dvouměsíční lhůty je obec oprávněna vozidla předat na vrakoviště.

•

Probíhají přípravy oslav ke 100. výročí založení Československé republiky, které e budou konat
v Tuklatech i Tlustovousech.

•

Bylo objednáno 8 lip k vysázení do Tlustovous k dětskému hřišti v rámci slavnostního vysazování
„Lip Republiky“. Prostřednictvím Darujsprávně.cz bylo vybráno 111 % částky, která byl uvedena,
tj. 18.870 Kč. Ještě proběhnou jednání s majiteli okolních pozemků. Děkuji všem občanům, kteří
přispěli na jejich zakoupení prostřednictvím sbírky.

•

Probíhá stále postřik výmladků topolů, které po pokácení začaly obrážet. Vyfrézování může
probíhat až poté, co topoly obrážet přestanou.

•

Kulturní sdružení připravuje na 8. září 2018 otevření školního muzea a na 15. září „Noc s knihou
na faře“.

•

Proběhla kontrola z FÚ na zateplení i instalaci tepelného čerpadla v MŠ Tuklaty, dohledávaly se
faktury, bankovní výpisy, placeno bylo ze 3 bankovních účtů, výpisy nebyly označené, některé
dokumenty chyběly. Výsledek kontroly bude znám v příštích dnech.

•

12.7. 2018 proběhlo veřejné projednání Územního plánu.

•

Odkup ½ objektu Ke Školce 24, vlastněné Novákovými byl úspěšně dokončen, na katastru je již
obec Tuklaty zapsána jako jediný vlastník.

•

Byly objednány nové vývěsky, čekáme na poslední dodávku a v průběhu září budou
v obcích namontovány.

•

Dostala jsem pozvání od předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na slavnostní akt udělení
znaku a vlajky.

PROJEKTY
Chodník mezi obcemi
Zúčastnili jsme se konzultace na Státním fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Projektanty bude
projekt upraven a žádost na chodník mezi obcemi bude podána do 18. 11. 2018. Na SFDI lze žádat jen
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na chodníky při komunikacích I., II. a III. třídy, na chodníky při místních komunikacích tento dotační
titul není určen.
Chodníky u místních komunikací
Na tyto chodníky, jimiž pokračuje chodník mezi obcemi, budeme žádat z MAS Pošembeří do 18. října
2018.
Maximální možná částka dotace je 5.000.000 Kč.
Rekonstrukce Spojovací
Projektová dokumentace byla upravena a bylo vyhlášeno 2. VŘ na rekonstrukci ulice Spojovací.
Přihlásila se jedna společnost M-silnice s nabídkovou částkou 2.190.501,56 + DPH 460.005,33 Kč,
celkem tedy 2.650.506, 89 Kč. Prověřují se podklady předané do výběrového řízení, v případě, že
bude vše v pořádku, bude na základě rozhodnutí ZO podepsána smlouva.
Fara
Bylo vypsáno 2. 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.
1. část – vytápění se přihlásily 2 firmy:
Provoz a servis tepla s.r.o., Praha 3
částka bez DPH 2.487.267Kč
Bau Pro CZ s.r.o., Praha 9
částka bez DPH 1.728.380 Kč
2. část - zateplení půdních prostor se přihlásily 3 společnosti:
Provoz a servis tepla s.r.o., Praha 3
částka bez DPH 680.988 Kč
Bau Pro CZ s.r.o., Praha 9
částka bez DPH 620.004 Kč
Meridien s.r.o.
částka bez DPH 749.495 Kč
3. část - okna
Provoz a servis tepla s.r.o., Praha 3
Bau Pro CZ s.r.o., Praha 9
LSTP s.r.o., Praha 10
Ing. Jaroslav Hoffman

částka bez DPH 2.619.019 Kč
částka bez DPH 2.410.413 Kč
částka bez DPH 2.814.420 Kč
částka bez DPH 3.049.194 Kč

V každé ze tří částí zvítězila společnost s nejnižší nabídkovou cenou, společnost BauPro s.r.o.
Rekonstrukce obecních nemovitostí
Byl dokončen projekt rekonstrukce nemovitostí Ke Hřišti 22 a Ke Skalce 29. Zažádali jsme o stavební
povolení a do 18. 9. 2018 bude podána žádost o dotaci na IROP.
Dětské hřiště Tlustovousy
V nejbližších dnech budou objednány herní prvky.
V Tuklatech, 27. 8. 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 27. 8. 2018 od 18:30 hod v budově OÚ, Na Valech 19, Tuklaty.

Usnesení č. 209/8/2018 k bodu č. 5 – Zprávy z výborů:
Zastupitelstvo obce
- schvaluje zrušení Výboru pro rozvoj obecního majetku, neboť výbor naplnil svůj úkol.
Usnesení č. 210/8/2018 k bodu č. 6 - Rozpočtové opatření č. 5/2018:
Zastupitelstvo obce
- schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2018 tak, jak bylo předloženo.
Usnesení č. 211/8/2018 k bodu č. 7 - Hřbitovní řád:
Zastupitelstvo obce
- schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Tuklaty.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pro: Monika Petrisková, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Milan
Černuška, Michal Chroust.
Usnesení č. 212/8/2018 k bodu č. 8 - Ceník nájemného za pronájem hrobového místa Tuklaty:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje Ceník nájemného Veřejné pohřebiště obce Tuklaty tak, jak byl předložen.
Usnesení č. 213/8/2018 k bodu č. 9 - Schválení uzavření smlouvy s Janem Žížalou, hrobníkem:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje uzavření smlouvy s panem Janem Žížalou na provádění funkce hrobníka na
tuklatském hřbitově,
- pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Usnesení č. 214/8/2018 k bodu č. 10 - Vývěska na hřbitov:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje nákup vývěsky pro hřbitov v ceně do 27.000 Kč.
- pověřuje starostku jejím objednáním a umístěním na hřbitov.
Usnesení č. 215/8/2018 k bodu č. 11 - Žádost p. Vitošové a p. Mitiskové o příspěvek na nákup uhlí:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje poskytnutí příspěvku na nákup uhlí občankám Tuklat paní Vitošové a paní
Mitiskové ve výši 3.500 Kč.
Usnesení č. 216/8/2018 k bodu č. 12 - Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3.000 Kč neziskové organizaci „Linka bezpečí“.
Usnesení č. 217/8/2018 k bodu č. 13 - Programové priority obecního zastupitelstva obcí Tuklaty a
Tlustovousy pro roky 2014-2018:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- bere na vědomí plnění Programových priorit.
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Usnesení č. 218/8/2018 k bodu č. 14 - Zhotovení praporu obce:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje zhotovení praporu obce za cenu 26.790 Kč vč. DPH.
Usnesení č. 219/8/2018 k bodu č. 14 - Zhotovení praporu obce:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje zhotovení a nákup ostatních věcí se znakem obce v ceně do výše 40.000Kč.
Usnesení č. 220/8/2018 k bodu č. 15 - Kronika 2017:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje Kroniku obce Tuklaty za rok 2017 tak, jak byla předložena.
Usnesení č. 221/8/2018 k bodu č. 16 - Smlouva s vítězným uchazečem na Rekonstrukci Spojovací:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje smlouvu na Rekonstrukci Spojovací s vítězným uchazečem, s tím, že záruční lhůta
bude stanovena na 60 měsíců, dle podmínek VŘ.
- pověřuje starostku jejím podpisem.
Usnesení č. 222/8/2018 k bodu č. 17 - Schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Tuklaty:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Tuklaty.
Usnesení č. 223/8/2018 k bodu č. 18 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
dohoda o umístění stavby IV-12-6023204/1, Tlustovousy, Ke Skalce, kNN p.č. 13/2:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby IV-12-6023204/1, Tlustovousy, Ke Skalce, kNN p.č. 13/2.
Usnesení č. 224/8/2018 k bodu č. 19 - Schválení faktury na Změnu stavby před dokončením - fara
(Ing. Kytlica):
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje proplacení faktury na práce pro akci „Změna stavby před dokončením – fara“
v hodnotě 50.148 Kč, dodavatel Ing. Peter Kytlica.
Usnesení č. 225/8/2018 k bodu č. 20 - Schválení smlouvy s MěÚ ČB na zajištění elektronické
spisové služby:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje smlouvu s MěÚ ČB na zajištění elektronické spisové služby za cenu 7.000 Kč ročně.
Usnesení č. 226/8/2018 k bodu č. 21 - Schválení Koncepce veřejné zeleně:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje Koncepci veřejné zeleně tak, jak byla předložena, po zapracování připomínek
občanů.
Usnesení č. 227/8/2018 k bodu č. 22 - Zadání vypracování projektu opravy západní stěny fary Ing.
Kytlicou:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje zadání vypracování projektu opravy západní stěny fary Ing. Kytlicou v celkové výši
26.500 Kč.
- schvaluje zadání vypracování projektu opravy severní a východní stěny fary Ing. Kytlicou
v celkové výši 63.000 Kč
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Usnesení č. 228/8/2018 k bodu č. 23 - Podání žádosti o dotaci na západní stěnu fary z Programu
záchrany architektonického dědictví (PZAD):
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje podání žádosti o dotaci na západní stěnu fary z Programu záchrany
architektonického dědictví (PZAD).
- obec se zavazuje k financování spoluúčasti (bude stanoveno teprve v okamžiku přidělení
dotace).
Usnesení č. 229/8/2018 k bodu č. 24 - Výběrové řízení na opravu komínových těles bývalé fary:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje vyhlášení výběrové řízení na opravu komínových těles bývalé fary
- pověřuje starostku podpisem smlouvy s vítězným uchazečem.
Usnesení č. 230/8/2018 k bodu č. 25 - Výběrové řízení na TDI a BOZP na projekty Energetické
úspory fary a Rekonstrukce Spojovací:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje vyhlášení výběrové řízení na TDI (technický dozor investora) a BOZP na projekty
Energetické úspory fary (pouze část „topení“) a Rekonstrukce Spojovací.
- pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 231/8/2018 k bodu č. 27 - Schválení náhrady za ztracené knihy:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- bere na vědomí uhrazení dlužné částky ve výši 4.903 Kč za ztracené knihy zapůjčené od
Městské knihovny v Kutné Hoře,
- bere na vědomí vymáhání náhrady za ztracené knihy po panu Petrovi Jenšovském.
Usnesení č. 232/8/2018 k bodu č. 28 - Doplnění jmen bojovníků 1 sv. války dohledané Janem
Psotou na pomník padlých v Tuklatech:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje doplnění pomníku padlých o 6 nově objevených jmen bojovníků 1. sv. války.
Usnesení č. 233/8/2018 k bodu č. 29 - Školní muzeum na faře:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
schvaluje zřízení školního muzea s malou divadelní scénou v místnosti č. 1.16, 1.NP, budovy OÚ, Na
Valech 19, Tuklaty.
Usnesení č. 234/8/2018 k bodu č. 30 - Nové projekty fary:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- bere na vědomí přehled nových projektů fary spolu s návrhem možností financování.

Monika Petrisková v.r.
starostka obce Tuklaty
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