Úvod
Události roku 2018 ve světě
Zimní olympijské hry 2018, oficiálně XXIII. zimní olympijské hry, se konaly v jihokorejském Pchjongčchangu. Slavnostní
zahájení proběhlo 9. února 2018, ukončení se pak uskutečnilo 25. února 2018. V Jižní Koreji se uskutečnila olympiáda již
podruhé.
Ruské prezidentské volby se uskutečnily v neděli dne 18. března 2018. Dosavadní prezident Vladimir Putin obhájil svůj
mandát se 76,66% hlasů (účast 67,47 %), ve funkci prezidenta bude s přestávkou (2008—2012) již čtvrté volební období, o další
budoucí kandidatuře již neuvažuje.
V EU začne platit nařízení o ochraně osobních údajů. Zásadní změna čeká země Evropské unie. Od 25. května začne platit
nařízení, které má zvýšit ochranu osobních údajů a dat občanů.
Americký prezident Donald Trump podepsal dekret o uvalení 25procentního cla na dovoz oceli a desetiprocentního cla na
dovoz hliníku, v platnost vstoupil 23. března.
Americký prezident Donald Trump se rozhodl zdvojnásobit cla na dovoz oceli a hliníku z Turecka. Mezi oběma zeměmi
vypukla obchodní válka, spor skončil u WTO. Trump také později uvalil na Turecko sankce, vadí mu, že Ankara zadržuje
amerického pastora Andrewa Brunsona.
Britská banka HSBC provedla první transakci ve světě mezinárodního obchodu s využitím technologie blockchain, která je
šifrovanou databází transakcí s kryptoměnou.

USA začaly uplatňovat cla ve výši 25 procent na ocel a deset procent na hliník také na dovoz z EU, Kanady a Mexika. Unie
měla doposud z placení těchto poplatků výjimku. Spor skončil u Světové obchodní organizace (WTO)

Nobelovu cenu za ekonomii v roce 2018 získali Američané William Nordhaus (za výzkum vztahů mezi ekonomikou a
klimatickými změnami) a Paul Romer (za výzkum interakce mezi ekonomikou a technologickými inovacemi).
Země EU se dohodly na snížení emisí CO2 u aut vyrobených od roku 2030 o 35 procent méně CO2 než v roce 2021,
dodávky pak o 30 procent méně.

Brexit: pokračujícím diskusím uvnitř samotné vládnoucí strany a nyní především na linii premiérky T. Mayove a lídrem
opozice J. Corbyne, požádala Velká Británie o odklad data vystoupení z EU. Ačkoliv UK žádalo o prodloužení do 30. června,
na mimořádném zasedání Evropské rady dle čl. 50 SEU, rozhodli lídři EU, že datum vystoupení Velké Británie z Evropské
unie bude odsunuto na 31. října 2019, a lídři tak poskytnou britské vládě dodatečný čas na schválení výstupové dohody.
Termín 31. října je koncipován jako nejzazší s možností zkrácení, pokud by dohoda byla schválena dříve, čímž je zamezeno
opakované potřebě datum odchodu odkládat.

Události roku 2018 v České republice
V lednu se podruhé stal prezidentem republiky Ing. Miloš Zeman. Zemi tak povede dalších pět let, mandát prezidenta ale
může vykonávat nejvýše ve dvou po sobě jdoucích obdobích. Ve druhém kole porazil Jiřího Drahoše, když získal 51,4
procenta hlasů.
Prvního kola se zúčastnilo celkem devět kandidátů:
Mirek Topolánek, Michal Horáček, Pavel Fischer, Jiří Hynek, Petr Hannig, Vratislav Kulhánek, Marek Hilšer, Miloš Zeman, Jiří
Drahoš.
Ze zimních olympijských her v Jižní Koreji přivezla Ester Ledecká hned dvě zlaté medaile. Velkým úspěchem je i fakt, že se jí
podařilo zvítězit ve dvou sportech. Výhru v superobřím slalomu o týden později doplnila o první místo ve snowboardu.
Takový výkon řadí Ledeckou mezi nejlepší sportovkyně světa.
Po dlouhých jedenácti letech se do České republiky vrátila v rámci turné “No Filter“ britská rocková kapela The Rolling
Stones. Čtvrtého července zahráli v pražských Letňanech 50 tisícům fanoušků. Britští rockeři zahráli v Česku již pošesté,
poprvé to bylo v roce 1990, kdy se sešli i s tehdejším prezidentem Václavem Havlem.
Tři čeští vojáci padli při léčce v Afghánistánu 5. srpna. Martin Marcina, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek zemřeli při útoku
sebevražedného atentátníka poblíž základny Bagrám. Pro rodiny padlých vojáků se připravily sbírky, na něž Češi jen během
srpna poslali více než osm milionů korun. Vojáky in memoriam vyznamenal 28. října prezident Miloš Zeman.
Česká republika letos 28. října oslavila kulaté výročí od založení nezávislé republiky. Zároveň se letos slavilo i sté výročí od
konce první světové války. Česká republika uctila výročí speciálními dvacetikorunovými mincemi, kulturními akcemi, ale i
různými přehlídkami nebo novou emisí státních dluhopisů.

Oslavy vzniku Československa zahrnovaly vojenskou přehlídku (za účasti amerického ministra obrany Jamese Mattise)
nebo předávání státních vyznamenání. Zeman ocenil prvorepublikové generály nebo někdejšího československého
premiéra Antonína Švehlu. Medaile za hrdinství získali i padlí vojáci v Afghánistánu.

U příležitosti 100. výročí založení Československa navštívili Prahu německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský
prezident Emmanuel Macron.
Novou skupinu potenciálně protirakovinných látek navrhla laboratoř profesora Jiřího Neužila z Biotechnologického ústavu.
Jedna z těchto látek, takzvaný tamoxifen, je velmi účinná i proti obtížně léčitelným typům nádorů prsu. Tato látka je nyní v
první fázi klinického testování.

5. - 6.října se konaly sedmé komunální volby v historii ČR.
Hnutí ANO získalo nejvíce hlasů ve velkých městech, nejméně ale v Praze. V celé republice pak nejvíce zastupitelských
křesel získala sdružení nezávislých kandidátů.
Vláda odmítla účast na globálním paktu OSN o migraci.

Minimální mzda vzroste od ledna o 1.150,-- korun na 13.350,-korun.

Události roku 2018 v Tuklatech a Tlustovousech
21.01.2018
Den otevřených dveří v základní škole.
Občané Tuklat a Tlustovous měli velký zájem se podívat, jak celá rekonstrukce proběhla
22.01.2018
08.09.2018
15.09.2018
5-6.10.2018
27.10.2018

Slavnostně otevřená nově zrekonstruovaná budova školy
Školní muzeum – slavnostní otevření
Otevření knihovny v Tuklatech
Komunální volby do zastupitelstva
Ples na faře k příležitosti oslav 100 let výročí založení samostatného Československého státu

Naše obec se připojila k 94 % obcí v ČR, které mají svůj znak.
Starostka obce Monika Petrisková obdržela od předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pozvánku na slavnostní akt
k udělení znaku a vlajky obce dne 17.9.2018

Komunální volby 2018
05.-06.10.2018 proběhly komunální volby na nové vedení a zastupitelstvo obce Tuklaty a Tlustovousy.
V letošním roce bylo 6 kandidujících stran, a to:
Máme rádi Tuklaty a Tlustovousy:
Kandidáti: Monika Petrisková, Martina Milotová, Ing. Jiří Kalivoda, Ing. Michal Hrouda, Václav Zmrzlík,
Ivana Guntherová, Bc. Kamila Kastlová, Mgr. Jiřina Borovská PhD., Ing. Miloslav Polášek
Jedeme dál:
Kandidáti: Michal Chroust, Lukáš Koníček, Miroslav Macháček, Pavel Píro, Petr Toman, Milan Černuška,
František Fouček, Marek Procházka, Ing. Pavla Holoubková
Aktivně pro Tuklaty a Tlustovousy:
Kandidáti: Ing. Pacovská Martina, Tomáš Kuneš, Vratislav Procházka, Roman Nešpor, Jiří Dolejší,
Ing. Jan Jarolímek Ph.D Markéta Čechová, Pavla Prosová, Jitka Šindelářová

Pro lidi Tuklat a Tlustovous 1:
Kandidáti: Vlastimil Fouček, Zbyněk Růžička, Markéta Truplová, Lenka Svobodová, Věra Foučková
Petr Procházka, Antonín Duchan, Lucie Záhorová, Tereza Foučková

SNK pro lidi Tuklat a Tlustovous 2:
Kandidáti: Petr Jenšovský, Jaroslav Hrouda, Jana Růžičková, Jaroslav Werbynský, Petr Horký, Simona Mazurová, Josef
Smetana, Olga Průžková, Petr Zeman
SNK pro lidi Tuklat a Tlustovous 3:
Kandidáti: Vendulka Jenšovská, Mgr. Lenka Foučková, Gabriela Procházková, Daniel Lauber, Daniela Hanušová, Vendulka
Kučerová, Jaroslav Šimáček, Lenka Svobodová, Ivanka Strachotová

K volbám se dostavilo

65,14 % voličů.

Výsledky voleb:

Máme rádi Tuklaty a Tlustovousy

53,55 %

Aktivně pro Tuklaty a Tlustovousy

15,83 %

SNK pro lidi Tuklat a Tlustovous 2

13,10%

Jedeme dál

9,31%

SNK – Pro lidi Tuklat a Tlustovous 1

4,55%

SNK pro lidi Tuklat a Tlustovous 3

6,65%

Máme rádi Tuklaty a Tlustovousy
pořadí zvolený zastupitel

preferenční hlasy

Monika Petrisková
kandidátní listina: Máme rádi Tuklaty a Tlustovousy
1.
pořadí na kandidátce: 1
52let, starostka, Tlustovousy

312

Martina Milotová
kandidátní listina: Máme rádi Tuklaty a Tlustovousy
2.
pořadí na kandidátce: 2
45let, bankovní úředník, Tuklaty

289

Ing. Jiří Kalivoda
kandidátní listina: Máme rádi Tuklaty a Tlustovousy
3.
pořadí na kandidátce: 3
41let, státní úředník, Tuklaty

259

Ing. Michal Hrouda
kandidátní listina: Máme rádi Tuklaty a Tlustovousy
4.
pořadí na kandidátce: 4
32let, IT specialista, Tuklaty

246

Václav Zmrzlík
kandidátní listina: Máme rádi Tuklaty a Tlustovousy

251

5.

pořadí na kandidátce: 5
42let, manažer IT, Tlustovousy
Ivana Güntherová
kandidátní listina: Máme rádi Tuklaty a Tlustovousy
6.
pořadí na kandidátce: 6
46let, technickohospodářský pracovník, Tuklaty

231

1 mandát
Aktivně pro Tuklaty a Tlustovousy
15,83 % hlasů
pořadí zvolený zastupitel
Ing. Martina Pacovská
kandidátní listina: Aktivně pro Tuklaty a Tlustovousy
1.
pořadí na kandidátce: 1
32let, dotační poradce, Tuklaty

SNK pro lidi Tuklat a Tlustovous 2

preferenční hlasy

129

1 mandát
13,1 % hlasů

pořadí zvolený zastupitel
Petr Jenšovský
kandidátní listina: SNK pro lidi Tuklat a Tlustovous 2
1.
pořadí na kandidátce: 1
71let, vedoucí výroby v lakovně, Tuklaty
Jedeme dál
pořadí zvolený zastupitel
Lukáš Koníček
kandidátní listina: Jedeme dál
1.
pořadí na kandidátce: 2
35let, strojník/údržbář, Tuklaty

preferenční hlasy

108

1 mandát
9,31 % hlasů
preferenční hlasy

72

Nově zvolení členové zastupitelstva po komunálních volbách pro volební období 2018/2022

Starostka obce: Monika Petrisková
Místostarostka: Martina Milotová
Asistentka starostky, účetní: Markéta Zmrzlíková
Administrativní referentka: Monika Kotková

Finanční výbor:
Předsedkyně:Ing. Martina Pacovská
Členové: Tomáš Kuneš, Ing. Miloslav Polášek

Kontrolní výbor:
Předseda: Ing. Michal Hrouda
Členové: Lukáš Koníček, Ing. Milan Pěnkava

2. Obyvatelstvo
Aktuální počet obyvatel Tuklat k 31. prosinci 2018
Tuklaty:
Tlustovousy :
Celkem:

698
301
999

V tomto roce se narodilo 12 dětí:
Matěj Vendig
Tomáš Švec
Nora Štibichová
Václav Stojánek
Josef Stojánek
Miriam Lea Richterová
Adam Jurenka
Anna Hudlická
Šimon Hrouda
Anežka Horká
Raffaele Gallo
Matouš Bartůněk

V tomto roce nás navždy opustilo 8 občanů:
Milan Malý
Vlasta Foučková
Zdeňka Sedlecká
Jaroslav Fraus
Alena Herdinová
Bedřich Procházka
Karel Richter
Anna Čížková

3. Obecní záležitosti
Starostka obce: Monika Petrisková
Místostarostka: Martina Milotová
Asistentka starostky:
Účetní:

Ing. Martina Vodičková
Markéta Zmrzlíková

Členové zastupitelstva:
JUDr. Ing. Jana Ammerlaan
Drahomír Ducháč
Petr Horký
Jaroslav Hrouda
Michal Chroust
Petr Jenšovský
Lukáš Koníček

29.1.2018 – zastupitel pan Petr Horký rezignoval z funkce zastupitele ze zdravotních dùvodù.
Dne 12.2.2018 nastoupil jako nový zastupitel pan Milan Černuška
Sídlo obecního úřadu: Na Valech 19 (fara Tuklaty)
V létě letošního roku bylo schváleno dočasné užívání stavby na 5 let.
Celková závěrečná kolaudace bude provedena po rekonstrukci objektu dle vydaného stavebního povolení z roku 2008

Finanční výbor

Předseda: Drahomír Ducháč
Členové: Ing. Martina Pacovská, Ing. Miloslav Polášek

Kontrolní výbor
Předseda: Petr Horký /do 29.01.2018/ od 12. 02. 2018 Lukáš Koníček
Členové: Ing. Jiří Krátký, Lukáš Koníček, Petr Jenšovský, Vladimíra Doušová
Dne 30.04.2018 byly odvoláni Ing. Jiří Krátký, Petr Jenšovský, Vladimíra Doušová
Nově zvolení členové: Petr Toman a Milan Černuška

Školský výbor

Předsedkyně: Martina Milotová
Členové
: Mgr. Ludmila Plesná, Kamila Kastlová, Věra Foučková, Jitka Šindelářová
Stavební výbor:
Předseda: Drahomír Ducháč
Členové : Ing. Zdeněk Milota, Ing. Miroslav Vlk

Výbor pro rozvoj obecního majetku /dne 27.08.2018 byl výbor zrušen/
Předsedkyně: JUDr. Ing. Jana Ammerlaan
Členové
: Ing. Pavla Holoubková, Ing. Jan Jarolímek PhD. Ing. Eva Karbanová, Ing. Čestmír Kocian, Lukáš Koníček,
Václav Krupka, Mgr. Karel Novák, Jiří Kýr

Výbor pro kulturní, socialní a občasnské záležitosti /k 13. 3. 2018 byl výbor zrušen/
Předsedkyně : Monika Petrisková
Členové
: Ing. Věra Pěnkavová, PhD., Gabriela Procházková, Naďa Lojínová, Jan Roubíček

V roce 2018 proběhlo 13. zasedání obecního zastupitelstva:
Zasedání obecního zastupitelstva dočasně probíhají v klubovně SDH z důvodu nedokončeného kolaudačního řízení.

Zasedání ze dne 29.1.2018:
Zast. Horký předává starostce písemnou rezignaci ze zdravotních důvodů.
Zastupitelstvo obce
- schvaluje střednědobý plán strategie rozvoje obce 2018 – 2021 tak, jak byl předložen.
- souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1176 o výměře 6 691 m2 do majetku obce.
Zastupitelstvo obce - projednalo znalecký posudek zpracovaný dne 8. 1. 2018 Ing. Annou Sidakovou. - pověřuje starostku
jednáním se spoluvlastníky o odkupu jejich spoluvlastnického podílu na nemovitosti s tím, že jim bude za jejich podíl
nabídnuta obvyklá cena uvedená ve znaleckém posudku
- souhlasí s příspěvkem na chod ZŠ a MŠ Nehvizdy ve výši 71 000 Kč
- souhlasí s vypsáním výběrového řízení na projekt energetické úspory fary, - pověřuje starostku podpisem smlouvy s
vítěznými dodavateli.
- schvaluje nabídku na zpracování restaurátorského a chemicko-technologického průzkumu objektu fary předloženou BcA.
Martinem Kulhánkem v maximální celkové výši 63.000 Kč, - pověřuje starostku podpisem smlouvy s vítěznými dodavateli.
- schvaluje VPS smlouvu mezi městem Úvaly a obcí Tuklaty k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii v
předloženém znění.

zastupitelstvo obce - schvaluje odkup 7 ks vzorků LED světel nainstalovaných v ul. Topolové v celkové ceně 46.759,60 Kč.
- schvaluje poskytnutí darů ve výši 1.000 Kč občanům, kteří splňují následující podmínky: • občan písemně požádá o dar, •
místem trvalého pobytu občana jsou Tuklaty, • občan dosáhne v roce poskytnutí daru věku 60 let nebo vyššího věku, •
občan užívá nemovitost uvedenou v žádosti jako jediný uživatel, žádná další osoba neužívá tuto nemovitost ani s občanem
netvoří společnou domácnost, • nemovitost uvedená v žádosti se nachází v katastru Tuklaty nebo Tlustovousy, • veškeré
příjmy občana nepřesahují 1,2násobek minimální mzdy, která je pro rok 2018 12.200 Kč, tedy částku Kč 14.640 Kč měsíčně,
• občan nemá vůči obci Tuklaty žádné peněžité dluhy po splatnosti, • občan rozhodné skutečnosti prohlásí, • občan uzavře
s obcí Tuklaty darovací smlouvu, • dar bude vyplacen občanu ke dni úhrady poplatku za komunální odpad. - pověřuje
starostku uzavíráním darovacích smlouvu
- schvaluje nákup elektrocentrály a ostatního vybavení pro SDH Tuklaty (v rámci rozpočtu 2017)v hodnotě 49.479 Kč
- schvaluje nákup řetězové motorové pily s příslušenstvím v hodnotě35.517 Kč a přestavbu podvozku vozíku PS12 z OkA40
na ISO50 koule v maximální ceně 30.000 Kč
- schvaluje podání žádosti o dotaci z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR na opravu komínů objektu, Na Valech
19, Tuklaty. - schvaluje finanční spoluúčast obce při realizaci projektu, která pokryje zbývající části akce.
- schvaluje podání žádosti o dotaci z ORP Český Brod, Obnova kulturních památek na opravu komínů objektu, Na Valech
19, Tuklaty. - schvaluje finanční spoluúčast obce při realizaci projektu, která pokryje zbývající části akce.
- schvaluje připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
- souhlasí s finanční účastí obce na Podlipanských slavnostech ve výši 25.000 Kč.
- souhlasí se soupisem prací na kontejnerové třídě ZŠ Tuklaty a demontáž krčku v hodnotě 99.558 Kč.
- schvaluje Nařízení č. 1/2018 s těmito změnami: ul. Sluneční se přeřazuje do pořadí důležitosti č. 2.
- souhlasí s navýšením kapacity ZŠ na 103 žáků, školní družiny na 60 žáků a zápisem jídelny/výdejny pro 115 strávníků v
Rejstříku škol a školských zařízení.
- souhlasí s doporučeným pokácením 16 ks vzrostlých topolů a dvou borovic a následnou realizací adekvátní náhradní
výsadby.
- souhlasí s oslovením 3 firem a s výběrem nejvhodnějšího kandidáta na pokácení
- schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na opravu jižní stěny objektu, Na
Valech 19, Tuklaty. - schvaluje finanční spoluúčast obce při realizaci projektu, která pokryje zbývající části akce.
Zasedání ze dne 12. 2. 2018:
Pan Milan Černuška se stal zastupitelem poté, co pan Petr Horký podal na zasedání ZO č. 1/2018, dne 29. 1. 2018,
rezignaci ze zdravotních důvodů. Pan Černuška na výzvu paní starostky přečetl slib zastupitele a byl starostkou přivítán
mezi zastupiteli.
Obecní zastupitelstvo:
- souhlasí se zřizovací listinou příspěvkové organizace Základní škola Tuklaty tak, jak byla předložena
- schvaluje úpravy dveří objektu fary pro dokončení stavebních úprav před uvedením do částečného užívání do 100.000
Kč: - výroba vchodových dveří z velkého dolního sálu (na zahradu zezadu) • repase dveří v přízemí (zejména z chodby do
sálu, dvoje dveře z chodby) • panikové kování (nahoře) a dveřní stavěče (3 ks) - pověřuje starostu zajištěním dodávky dle
prvního odstavce
- schvaluje zveřejnění záměru obce prodat pozemek parc. č. 59/6 o ploše 915 m2, k.ú. Tlustovousy – souhlasí s prodejem
pozemku pod čističkou odpadních vod (ČOV).
- schvaluje zastupitele Lukáše Koníčka do funkce předsedy kontrolního výboru.
- schvaluje odměnu neuvolněné člence zastupitelstva obce Martině Milotové ve výši 0,6násobku výše měsíční odměny
uvolněného místostarosty.
- schvaluje odměnu zastupiteli obce a zastupiteli ve funkci předsedy výboru ve stejné výši jako v roce 2017

Zasedání ze dne 12. 3. 2018:
Obecní zastupitelstvo:

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-126022094/VB/3, Tuklaty, Úvozová, kNN pro č.p. 96 za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč.
– bere na vědomí uspořádání Tuklatského kulturního léta Milana Skořepy s programem v termínech:
–
o 29. 6. 2018 cca od 19:00 koncert skupiny JoyBox na zahradě u fary + instalace obrazů o 30. 6. 2018 14:00
zahájení výstavy, cca 19:00 ukončení výstavního dne o 1. 7. 2018 11:00 - 17:00 výstava. - souhlasí s příspěvkem
obce ve formě zajištění tisku plakátů.
- schvaluje smlouvu o spolufinancování projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“ - pověřuje starostku jejím podpisem.
- schvaluje zpracování projektové dokumentace na SO 401 – nasvětlení přechodu, inženýrskou činnost, spojenou se
stavebním povolením a položkový rozpočet dle přiložené nabídky arch. Kubinové v hodnotě 56.700 + 21 % DPH = 68.607
Kč.
- schvaluje koupi kompletního přívěsného vozíku včetně konstrukce a plachty v maximální výši 40.000kč vč. DPH.
- souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce ul. Spojovací, - pověřuje starostku podpisem smlouvy
s vítězným dodavatelem.
- schvaluje zajištění analýzy a implementace GDPR společností BDO Advisory, s.r.o. za 23.000 Kč bez DPH - schvaluje
zajištění výkonu pověřence pro ochranu osobních údajů společností BDO Advisory, s.r.o. za cenu 22.800 Kč bez DPH ročně
zastupitelstvo obce - pověřuje starostku podpisem smlouvy s vítězným uchazečem na pronájem prostor Na Valech 19 za
účelem provozování hostince
Zasedání ze dne 30. 4. 2018:
Obecní zastupitelstvo:
Zastupitelstvo obce Tuklaty - odvolává členy kontrolního výboru: Vladimíru Doušovou, Petra Jenšovského, Ing. Jiřího
Krátkého, - volí za členy kontrolního výboru Milana Černušku a Petra Tomana.
- 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).
- 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
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Tuklaty č. 3/2018, kterou se ruší některé vyhlášky
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Tuklaty č. 2/2018, kterou se mění vyhláška č. 6/2017 o poplatku za komunální
odpad.
- 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.
- schvaluje speciální bakteriální směs PTP Plus pro odbahnění rybníka v Tuklatech do 7.000 Kč.
- schvaluje nákup vybavení výdejny jídel dle předložené faktury ve výši 77.291 Kč vč. DPH
- schvaluje rozpočtové opatření č. 1 tak, jak bylo předloženo.
- 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
- 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

Zasedání ze dne 28. 05.2018:
Obecní zastupitelstvo:
- schvaluje účetní závěrku MŠ tak, jak byla předložena.
- schvaluje účetní hospodářský výsledek MŠ ve výši 293.469,85 Kč tak, jak bylo předloženo: rezervní fond 273.469,85 Kč a
fond odměn 20.000 Kč.
- schvaluje čerpání z rezervního fondu MŠ na úhradu faktur za spotřebu elektrické energie
- schvaluje účetní závěrku ZŠ tak, jak byla předložena.
- schvaluje hospodářský výsledek ZŠ ve výši 45.327,42 Kč - schvaluje převedení celé částky do rezervního fondu.
- schvaluje odkup nemovitosti za cenu dle znaleckého posudku ve výši ideální poloviny celkem 1.242.000 Kč.
- schvaluje podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ oranžové hřiště ve výši 250.000 Kč
v případě neobdržení dotace obec schvaluje nákup hracích prvků pro nejmenší děti ve výši 150.000 Kč
- schvaluje členů volených do zastupitelstva obce Tuklaty pro příští volební období: 9.
- schvaluje předloženou studii jako podklad pro žádost o dotaci.
- schvaluje podání žádosti o dotaci na MV-GŘ HZS prostřednictvím firmy Artendr za odměnu ve výši 15.000 Kč bez DPH.
Odměna v případě přiznání žádosti je 1,8 % z celkové přiznané
- schvaluje studii č. II a schvaluje přístupovou komunikací kruhový objezd. - schvaluje vypracování projektové
dokumentace na parkoviště firmou Basepoint dle smlouvy.
- schvaluje podání žádosti o dotaci do IROP přes MAS Pošembeří.
- schvaluje podání žádosti o dotaci do SFDI.
- schvaluje výběrové řízení na projekt komunikace vedoucí k parkovacímu domu.
- schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 tak, jak bylo předloženo.
Zasedání ze dne 25.06.2018:
Obecní zastupitelstvo:
- schvaluje doplatek na zhotovení právního stavu Územního plánu Tuklaty Ing. arch. Ivanu Vavříkovi ve výši 44.770 Kč vč.
DPH.
- 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.
- schvaluje uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou v celkové hodnotě 28.763
Kč.
- 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
- schvaluje nákup vývěsek v hodnotě do 40.000 Kč.
- schvaluje rozpočtové opatření č. 3 tak, jak bylo předloženo
- schvaluje podání žádosti o příspěvek z nadace ČEZ Stromy na alej v Topolové ulici
- schvaluje příspěvek na oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky ve výši 55.000 Kč.
- schvaluje úpravu projektu na Rekonstrukci ulice Spojovací za cenu 30.000 Kč, za podmínky kladného vyřízení změny
projektu na MMR.
- schvaluje opětovné podání žádosti o dotaci z Programu obnovy architektonického dědictví Ministerstva kultury na
opravu fary. - zavazuje se k financování spoluúčasti.

Zasedání ze dne 30. 7. 2018
Obecní zastupitelstvo:
- schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Tuklaty.
- schvaluje uzavření smlouvy o zabezpečení administrace projektu Rekonstrukce Spojovací.
- schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2018 tak, jak bylo předloženo.
- schvaluje podání Žádosti o dotaci z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu
památek určených ke společenskému využití pro objekt bývalé fary - schvaluje spoluúčast obce ve výši 20 %.
- schvaluje výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce komínů podle projektu Ing. Kytlicy - zmocňuje starostku podpisem
smlouvy s vítězným dodavatelem. - schvaluje uzavření smlouvy se společností Grantech na vypracování žádosti o dotaci. V
případě obdržení dotace a realizace akce schvaluje úhradu částky ve výši 3 % z obdržené dotace.
-schvaluje v návaznosti na žádost o dotaci Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na
obnovu památek vypsání výběrového řízení na dodavatele projektu dle Ing. Kytlicy a zmocňuje starostku podpisem
smlouvy s vítězným dodavatelem -schvaluje nákup čerpadla na zalévání hřiště Čechie Tuklaty v hodnotě do 35.000 Kč.

Zasedání ze dne 27. 8. 2018
Obecní zastupitelstvo:
- schvaluje zrušení Výboru pro rozvoj obecního majetku, neboť výbor naplnil svůj úkol.
- schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2018 tak, jak bylo předloženo.
- schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Tuklaty.
- schvaluje Ceník nájemného Veřejné pohřebiště obce Tuklaty tak, jak byl předložen.
- schvaluje uzavření smlouvy s panem Janem Žížalou na provádění funkce hrobníka na tuklatském hřbitově, - pověřuje
starostku obce jejím podpisem.
- schvaluje nákup vývěsky pro hřbitov v ceně do 27.000 Kč. - pověřuje starostku jejím objednáním a umístěním na hřbitov.
- schvaluje poskytnutí příspěvku na nákup uhlí občankám Tuklat paní Vitošové a paní Mitiskové ve výši 3.500 Kč.
- schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3.000 Kč neziskové organizaci „Linka bezpečí“
bere na vědomí plnění Programových priorit.
- schvaluje zhotovení praporu obce za cenu 26.790 Kč vč. DPH.
- schvaluje zhotovení a nákup ostatních věcí se znakem obce v ceně do výše 40.000Kč
- schvaluje Kroniku obce Tuklaty za rok 2017 tak, jak byla předložena
- 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
- schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu 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.
- schvaluje proplacení faktury na práce pro akci „Změna stavby před dokončením – fara“ v hodnotě 50.148 Kč, dodavatel
Ing. Peter Kytlica.
- schvaluje smlouvu s MěÚ ČB na zajištění elektronické spisové služby za cenu 7.000 Kč ročně
- schvaluje Koncepci veřejné zeleně tak, jak byla předložena, po zapracování připomínek občanů. Pro: 6
- 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
- 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)
- schvaluje vyhlášení výběrové řízení na opravu komínových těles bývalé fary - pověřuje starostku podpisem smlouvy s
vítězným uchazečem.
- 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.
- 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.
- schvaluje doplnění pomníku padlých o 6 nově objevených jmen bojovníků 1. sv. války.
- schvaluje zřízení školního muzea s malou divadelní scénou v místnosti č. 1.16, 1.NP, budovy OÚ, Na Valech 19, Tuklaty.
- bere na vědomí přehled nových projektů fary spolu s návrhem možností financování.

Zasedání ze dne 1. 10. 2018
Obecní zastupitelstvo:
- bere na vědomí textovou část Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Tuklaty, obsahující postup jeho pořízení,
projednání a vyhodnocení včetně rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek - si ověřilo, že zpracovaná změna č. 1
územního plánu není v rozporu: • s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, • s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem, tj. se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje ve znění Aktualizace č. 1, • se
stanovisky dotčených orgánů, • s výsledkem řešení rozporů, • se stanoviskem krajského úřadu. - rozhodlo o námitkách
uplatněných k návrhu změny č. 1 územního plánu v průběhu jeho veřejného projednání, jak je uvedeno v kapitole II.3
textové části Odůvodnění změny č. 1 územního plánu pod bodem b. - souhlasí s vyhodnocením připomínek uplatněných k
návrhu změny č. 1 územního plánu v průběhu společného jednání, jak je uvedeno v kapitole II.3 textové části Odůvodnění
změny č. 1 územního plánu pod bodem c. - vydává změnu č. 1 územního plánu Tuklaty formou opatření obecné povahy
(OOP), podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), a dále s § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Sociální bydlení - schvaluje spoluúčast obce ve výši 10 %.
- schvaluje rozpočtové opatření č. 6 tak, jak bylo předloženo
- uděluje čestné občanství Janu Psotovi za zásluhy o rozvoj obce a regionu. neschváleno

Zasedání ze dne 31.10.2018:
Přítomni: Monika Petrisková, Martina Milotová, Lukáš Koníček, Ivana Güntherová, Václav Zmrzlík, Ing. Jiří Kalivoda, Ing.
Michal Hrouda, Ing. Martina Pacovská
Omluven: Petr Jenšovský
Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Tuklaty (dále „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30 hodin
dosavadní starostkou obce Monikou Petriskovou (dále „předsedající“) Před zahájením zasedání byla členům zastupitelstva
obce provedena kontrola osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Složení slibu členy zastupitelstva Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu Předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Text: Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce Tuklaty a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2) Žádný člen zastupitelstva
neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.

Zastupitelstvo obce Tuklaty schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Zastupitelstvo obce Tuklaty v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce
bude člen zastupitelstva uvolněn.
Zastupitelstvo obce Tuklaty volí starostkou Moniku Petriskovou
Zastupitelstvo obce Tuklaty volí místostarostkou Martinu Milotovou
Zastupitelstvo obce Tuklaty v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 700Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 1.11.2018 a v
případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

Zastupitelstvo obce Tuklaty v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon
funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce a to ve výši 0,6 násobku (24.814Kč). Odměna bude
poskytována od 1.11.2018
Zastupitelstvo obce Tuklaty v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon
funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1.600Kč za měsíc a to od 1.11.2018
Zastupitelstvo obce Tuklaty v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích určilo, že v případě souběhu výkonu více funkcí
neuvolněným členem zastupitelstva obce nebudou poskytovány odměny v souhrnné výši.
Zastupitelstvo obce Tuklaty zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Zastupitelstvo obce Tuklaty volí předsedou kontrolního výboru ing. Michala Hroudu
Zastupitelstvo obce Tuklaty volí předsedou finančního výboru Ing. Martinu Pacovskou

Zasedání ze dne 14.11. 2018
Obecní zastupitelstvo:
- schvaluje Tomáše Kuneše a Ing. Poláška Miloslava jako členy finančního výboru
- schvaluje Lukáše Koníčka a Milana Pěnkavu jako členy kontrolního výboru
- schvaluje poskytování finanční podpory z rozpočtu obce na kulturní, společenské a sportovní akce pořádány pro občany
výhradně právnickými osobami zapsanými ve veřejném rejstříku
- schvaluje záměr obce smluvně zřídit právo stavby ve prospěch Čechie Tuklaty na pozemku parcelní číslo 126/1 v
katastrálním území Tuklaty pro stavbu víceúčelového sportoviště.
- schvaluje celkový počet zaměstnanců OU Tuklaty s pravidelnou pracovní dobou na 8 osob.
- schvaluje nákup tiskárny OKI MC 853 za 39.198,-CZK i s dopravou
- schvaluje navýšení počtu spojů autobusové linky 484, měsíční navýšení financí za provoz 16.334,--CZK
- schvaluje podání žádosti o dotaci na dětské hřiště v Tlustovousech.
- schvaluje rozpočtové opatření, tak jak bylo předloženo.
- schvaluje proplacení faktur Mileny Kubínové v částce 50.100,-Kč včetně DPH
- schvaluje uspořádání letního festivalu dne 08.06.2019 na farské louce, honoráře hudebních skupin uhradí obec. Náklady
do 30.000, - Kč. Zisk z prodeje vstupenek zůstává obci.

Zasedání ze dne 03.12.2018.
Obecní zastupitelstvo:
- schvaluje přeložku CETIN v částce Kč 172.661,90 + DPH 36.258,99, celkem 208.921,00 -schvaluje přeložení chodníku v
částce Kč 146.812,40 + DPH 30.830,60 celkem 177.643,00
- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby IV -12-6023204/1
Tlustovousy, Ke Skalce p. č. 13/2 na základě smlouvy ze dne 12. 11. 2018 za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,-- a
pověřuje starostku jejím podpisem.
- schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti – č. EP-12-6003178/01 Tuklaty, Na Rafandě p. č. 34
– přeložka. Pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje podání Žádosti o udělení nadačního příspěvku z hasičského fondu nadace Agrofert ve výši 108 888,- schvaluje spoluúčast obce, v případě neudělení celkové částky

Zasedání ze dne 20.12.2018
Obecní zastupitelstvo:
- schvaluje smlouvu o výpůjčce movitého majetku (povodňové plány) č. 201500209/OR a pověřuje starostku podpisem.
- schvaluje rozpočet s úpravou příjmů nižších o 1 000 000,- Kč, rozpočet je navržen jako schodkový. Schodek bude uhrazen
z hospodaření z minulých let. Závazné jsou paragrafy.
- schvaluje Rozpočtový výhled obce 2019- 2021 tak, jak byl předložen.
- schvaluje Rozpočtový výhled obce 2019- 2021 tak, jak byl předložen.
- schvaluje rozpočtové opatření tak, jak bylo předloženo
předává starostce kompetence, aby upravila rozpočtové opatření v prosinci, a v souladu se zákonem následně o úpravě
informovala zastupitele v lednu 2019
- souhlasí s Obecně závaznou vyhláškou obce Tuklaty č. 3/2018 o poplatku za komunální odpad tak, jak byla předložena.
Stanovuje se poplatek za BIO popelnice: 240 l nádoba pro BIOODPAD na 500,-- Kč a 120 l nádoba za 300,--Kč
- schvaluje vyvěšení záměru obce Tuklaty na prodej pozemku p. č. 1175, k. ú. Tuklaty, pověřuje starostku zajištěním
odhadu ceny odhadce
- schvaluje proplacení faktury společnosti SPOJMONT v celkové částce 29 376 Kč
- schvaluje proplacení faktur společnosti Marcel Toušek elektro
77 589,- soc. zařízení fara
26 826,- knihovna LED osvětlení s montáží
22 670,- knihovna a čítárna elektroinstalace
- schvaluje proplacení faktury v celkové částce Kč 72 600,- za 5 žádostí (4 na MAS Pošembeří a 1 na SFDI)
- souhlasí s proplacením faktury za vinylovou krytinu v částce celkem Kč 61 931,00
- souhlasí s proplacením faktury za vinylovou krytinu v částce celkem Kč 61 931,00

4. Hospodaření obce

Obec v tomto roce zažádala o dotaci:
-Z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR na opravu komínů Na Valech 19
-z ORP Český Brod, na obnova kulturních památek na opravu komínů Na Valech 19
-ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na obnovu jižní stěny památky Na Valech 19
-z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Podpory obnovy a rozvoje venkova na opravu ulice Spojovací
-z Nadace dětské hřiště v Tlustovousech ve výši 250 000 Kč.
-Na výstavbu hasičské zbrojnice na MV-GŘ HZS prostřednictvím firmy Artendr za odměn ve výši 15 000 Kč b.DPH. Odměna
v případě přiznání žádosti 1,8 % z celkové přiznané částky.
-Ministerstva kultury na opravu fary na výstavbu chodníků do IROP přes MAS Pošembeří.
-Žádost na výstavbu chodníků do SFDI – Státního fondu dopravní infrastruktury
-Příspěvek z nadace ČEZ Stromy na alej v Topolové ulici
-Opětovná žádost o dotaci z Programu obnovy architektonického dědictví Ministerstva kultury na opravu fary. Na výstavbu
chodníků do IROP přes MAS Pošembeří.
-dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova. Na dětské hřiště v Tlustovousech v částce 476 982 se spoluúčastí 30|%

Obec v letošním roce získala 6 dotací:
- na opravu komínů v částce 137 000,- Kč
- z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 5. na rekonstrukci ulice Spojovací
ve výši 1 000 000 Kč
- na volby prezidenta ve výši 26.298-,Kč
- na volby do zastupitelstva obce 23.573,-Kč, - veřejně prospěšné práce z ÚP ve výši 120.933,-Kč, - pro JSDH ve výši 5.367,Kč na školení hasičů,
- na výukové šablony ZŠ a MŠ ve výši 259.245,60Kč,
- na vybavení knihovny ve výši 12.000,-Kč.

Obecní rozpočet pro rok 2018:
Příjmy celkem:

15 858 000 Kč

Výdaje celkem:

12 311 000 Kč

Rozdíl:

6 547 000 Kč

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za využívání veř. Prostranství
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitých věcí
Neinvestiční přijatá transf. Z všeob. pokl. Správy SR
Neinv. Př. Transfery ze SR v rámci souh. Dot. vztahů
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmů ost. nemovistostí a jejich částí
Příjmy z pronájmů ost. nemovistostí a jejich částí
Příjmy z poskytování služeb výrobků - Pohřebnictví
Příjmy z poskytování služeb výrobků – Komunální odpad
Volby do zastupitelstev obcí
Volby prezidenta ČR
Příjmy z poskytování služeb výrobků – místní správa
Ostatní příjmy z vlastní činnosti – místní správa
Příjmy z úroků
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
celkem

3024000
53 000
244 000
2739000
6492000
3 000
600 000
40 000
5 000
10 000
40 000
800 000
40 000
150 000
900 000
65 000
90 000
15 000
25 000
200 000
30 000
30 000
20 000
10 000
1 000
2 000
15858000

Výdaje
Silnice

Ostatní záležitosti poz,
komunikací
Bezpečnost silničního provozu
Předškolní zařízení

Nákup materiálu
Projekty
Opravy a udržování
Dokončení projektu chodníků, parkoviště

50 000
500 000
300 000
100 000

Materiál
Elektřina
Materiál

20 000
170 000
50 000

Základní škola

Činnost knihovny

Ostatní záležitosti kultury
Kulturní památky
Ost. Zál. Kultury, sděl prostředí
Kulturní památky
Ost. Zál kultury sděl prostř.
Ostatní tělovýchovná činnost

Ostatní zájmová činnost
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví

Územní plánování
Nebezpečné odpady
Komunální odpady
Ostatní odpady
Vzhled obce zeleň

Ostatní dávky sociální povahy
Pořární ochrana

Zastupitelstva obcí

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím
Studená voda
Elektrická energie
Nájem
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím
Elektrická energie
Zdravotní pojištění
Ostatní osobní výdaje
Nákup knih
Materiál
SPOZ
Kulturní sdružení
materiál
Projekty + spoluúčast (realizace fary)
Vydání TB
materiál
Projekty + spoluúčast (realizace fary)
Vydání Tuklatských novinek
Mzda správce
Elektrická energie
Nákup ostatních služeb
Neinv. Dot. Občanským sdružením - myslivci
Neinv. Dot. Občanským sdružením - rybáři
Opravy a udržování
Projekt sociální bydlení
El. energie
Opravy a udržování
Ostatní osobní výdaje
Povinné poj, na soc, zab a přísp na st. Pol. Z
Povinné zdrav pojištění
Opravy a udržování
Změna UO č.1
Nákup ostatních služeb
Nákup ostatních služeb
Nákup ostatních služeb
Platy zam. V prac. poměru
Ostatní osobní výdaje
Povinné poj. Na soc. zab. A přísp. Na st. Pol z
Povinné pok. Na veř. Zdrav poj.
Nákup mat. j.n.
Ochranné pomůcky
Pohonné hmoty
Opravy a udržování
Pevná paliva
Elektrická energie
Nákup materiálu
PHM
Odměny členů zast. Obcí a krajů
Povinné poj, na veř. Zdrav. poj

353 000
12 000
208 000
216 000
400 000
3 000
1000
12 000
5 000
3 000
48 000
25 000
30 000
1270000
50 000
30 000
1270000
50 000
60 000
70 000
350 000
35 000
45 000
50 000
1 200 000
200 000
90 000
76 000
15 000
7 000
90 000
70 000
20 000
1 100 000
300 000
600 000
50 000
160 000
50 000
50 000
5 000
30 000
50 000
18 000
30 000
188 000
30 000
710 000
50 000

Volby do zastupitelstev

Volby prezidenta republiky

Činnost místní zprávy

Služby peněžních ústavů

Cestovné
Ostatní os, výdaje
Nákup materiálu
Cestovné
Pohoštění
Ostatní os. výdaje
Nákup materiálu
Cestovné
Pohoštění
Platy
Ostatní osobní výdaje
Povinní poj. Na soc zab. A přísp. Na st. Pol z
Povinné poj. Na veřejné zdravotní pojištění
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu
Studená voda
Elektrická energie
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů
Konzultační, poradenské a právní služby
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Poskytování zálohy vlastní pokladně
Platby daní a poplatků státní rozpočtu
Pojištění
Výdaje celkem

15 000
20 000
4 000
3 000
3 000
20 000
4 000
3 000
3 000
700 000
300 000
260 000
220 000
50 000
120 000
10 000
200 000
10 000
30 000
15 000
100 000
15 000
200 000
10 000
16 000
90 000
12 311 000

Příjmy celkem
Výdaje celkem
Rozdíl

15858000
12 311 000
3 547 000

5. Školství
Základní škola
Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Plesná – třídní učitelka 2. třídy

Třídní učitelé a asistenti:
Mgr. Ludmila Plesná
Mgr. Věra Sirůčková
Mgr. Tomáš Kuba
Mgr. Olga Vokřálová
Mgr. Radomír Holeček
Gabriela Winter Frey
Michael Rossi

třídní učitelka 2. třídy, ředitelka školy
třídní učitelka 4. třídy, zástupce ředitele
třídní učitel 1. třídy
třídní učitelka 3. třídy
třídní učitel 5. třídy
učitelka angličtiny
učitel angličtiny/zástup za G.Winter Frey/

Ing. Luboš Milý

učitel

Olga Matějková
Irena Charvátová

asistentka pedagoga ve tř. I., hospodářka, vedoucí školní jídelny
asistentka pedagoga ve třídě III.

Michaela Krausová

vychovatelka školní družiny – oddělení I.

Jitka Šindelářová

vychovatelka školní družiny – oddělení II.

Radka Škorpilová

kuchařka na výdej obědů

Jana Koníčková

kuchařka na výdej obědů, uklízečka

Jana Svobodová

uklízečka

Škola má po rekonstrukci 4 nové kmenové třídy, sborovnu, ředitelnu, novou počítačovou učebnu a výdejnu jídel.
Nadále zůstává i kontejnerová třída.
V minulých letech byly ročníky spojovány v jedné třídě, nyní má každá třída svoji učebnu.
Na popud rodičů, kteří požadovali změnu dodavatele jídel/do této doby to byla MŠ Tuklaty/ byly osloveny firmy, které jídlo
dováží. Koncem ledna firma Ekolandia udělala přednášku s ochutnávkou své nabídky.
Rodiče v anketě měli možnost se rozhodnout, zda chtějí zůstat u stávajícího dodavatele nebo novým dodavatelem bude
firma Ekolandia. Drtivou většinou zvítězila Ekolandia. Firma zajistila programy na objednání jídel, žáci a učitelé si mohou
vybrat ze 3 jídel.
Škola je nyní koncipována na 103 žáků
Vyučování začíná v 8:00.
Ve školním roce 2018/2019 má škola 80 žáků
K zápisu v letošním roce přišlo 17 dětí.
Všichni tito uchazeči byli do 1. ročníku přijati.

Mateřská škola:
ředitelka:
Gablerová Helena
Učitelé:
Helena Gablerová
Marcela Petráková
Zuzana Končitá
Bára Nechanická
krátkodobé zástupy
Libuše Pečená
pedagogická praxe
Veronika Raibrová
Kroužky:
taneční, pohybový, keramika
K zápisu na školní rok 2018/19 se dostavilo - 21 dětí, přijatých bylo 14 dětí
Děti, které nebyly přijaté, nesplňovaly podmínku trvalého pobytu v Tuklatech, nebo byly mladší 2 let.
Školka je zapojená do projektů: Šablony I- získání financí na pomůcky a na školení pedagogů
Sdílené radosti a strasti v ORP Český Brod- vyšetření školní zralosti dětí
Během školního roku do MŠ dojíždí divadélka, v letošním roce měli děti tyto pohádky: Jak se veverka Zrzečka chystala na
zimu", Pejsek a kočička, Jak vodník Bublina pořádal v rybníčku soutěž ve zpěvu, Mikulášká nadílka, Jak drak dostal chuť na
princeznu, O červené Karkulce, Kouzelník Hubert, Co je a není správné, Bába Chřipka, O porouchaném robotovi,
Vědecká show, Jaro s veverkou Zrzečkou, Šel zahradník do Zahrady, Jedeme na safari.
MŠ navštívila i divadélko v Českém Brodě na pohádku: Krejčík Honza
Do Českého Brodu jezdí děti i do solné jeskyně.
Na závěr školního roku je vždy slavnostní vyřazení předškoláků
Letošní bylo s představením: Pojďte si s námi hrát na dobu rytířů a princezen" následně byli děti pasováni na školáky.
Na památku děti dostaly pamětní list, knihu s velkými písmeny, fotografie z tabla.
MŠ jako každý rok vystupovala rozsvícení vánočního stromu
Při této příležitosti prodávají svoje výrobky a za výtěžek si pořídí nové věci do školky.
I v letošním roce si školka pořídila nový herní prvky na školní zahradu- průlezky a klouzačky, mlhoviště
Provoz o letních prázdninách – jako každý rok MŠ funguje prvních 14 dní v červenci.

Výstavba a úprava obce (doprava, spoje)
Leden 2018 – nainstalována 2 nová dopravní zrcadla.
První je umístěno v křižovatce pod školou.
Druhé pak na křižovatce v Tlustovousech.

Nová závora na slezské cestě
byla namontována závora na nově zrenovované a vyasfaltované Slezské cestě, která vede mezi poli za ulicí Sluneční až do
Tlustovous. Závora je navržena tak, aby neumožňovala projet autům, ale pro cyklisty a chodce je závora uprostřed
vyvýšená nahoru do oblouku. Bohužel hned 14.7. byla nová závora zničena. Škoda byla vyčíslena na 20 000. Již 8 srpna
byla závora znovu opravena.

Kácení topolů v Topolové ulici.
Obec nechala vypracovat dendrologický posudek na stav topolů. Z výsledku vyplynulo, že zdravotní stav stromů je špatný,
téměř všechny stromy byly doporučeny k pokácení. Zastupitelé se rozhodli, že se vykácí celé stromořadí a nahradí se
novými a vhodnými stromy. Po vykácení topolů je potřeba po čase vyfrézovat pařezy a vyrovnat terén. Paní Ing. Burešová
navrhla ve svém konceptu zeleně osázet nové stromořadí okrasnou hrušní. Na obnovu stromořadí bude požádána dotace z
dotačního titulu ČEZ -Stromy .
V případě neúspěchu bude obec nové stromy financovat z vlastních peněz.

Fara
V letošním roce opět probíhaly úpravy a rekonstrukce na faře. Nechaly se vyrobit nové dřevěné dveře z velkého dolního
sálu na farskou zahradu a nové repase všech dveří v přízemí. Do horního i spodního sálu se instalovalo nové osvětlení a
závěsy. Horní sál se dozdobil pohovkou a obraz a fara se tak stala krásným a důstojným místem pro významné události jako
je vítání občánků, plesy a jiné.
Po rekonstrukci zde proběhlo několik akcí např. Holandsko všemi smysly, ples ke 100. výročí založení československého
státu.
Rekonstrukce komínů:
Díky získané dotaci se v letošním roce rekonstruovaly komíny č. 1 a 2 na faře. Komínová tělesa v půdním prostoru jsou z
vyspárovaného cihelného zdiva a nad střešní rovinou omítnuta. Komíny byly opatřeny ztužujícím límcem a krycí betonovou
deskou s ventilačními otvory.
Komín č. 3 a 4 – Nepoužívané komínové těleso se ubouralo pod střešní rovinu. Střecha byla doplněna v původním sklonu.
Komínové těleso v půdním prostoru zůstalo zachováno.
Tvar komínových těles zůstal zachován, jedná se o komínové zdivo, tzn. v prostoru půdy spárované cihly lícové
250x120x65.
Celková cena za opravy:
Na opravu jsme čerpali dotaci ve výši:

390.500,88 Kč
137.000,-- Kč

Sázení lip v Tlustovousech
4.11 se k příležitosti 100. výročí republiky zasadilo u nového dětského hřiště 7 lip.
Původně bylo plánováno zasadit 8 lip, ale na místo se jich vešlo pouze 7. Osmá lípa byla zasazena v Tuklatech v ulici
Rostoklatská.
Na zakoupení lip byla udělána ve veřejná sbírka „Darujemespravne.cz“ cílová částka byla: 17.000, - Kč
K 09.08.2018 se na darech vybrala částka 18.247, -- Kč.
Přebytek bude použit k nákupu další zeleně do obcí.

Parkoviště P+R
Parkoviště v Tuklatech v současné době zoufale chybí. Obec uvažuje mezi několika variantami na vybudování ideálního
řešení. Jedna z variant bylo parkoviště vytvořit za rodinnými domy v ulici Topolová. Průjezd mezi domy by nebyl dostatečně
široký, a proto se od tohoto záměru upustilo. Za tratí směrem na Kolín jsou pozemky vhodné k vybudování velkých
parkovacích ploch. Nyní denně parkuje v ulici Topolová a už i dalších přilehlých ulicích okolo 60 aut denně. Díky tomu, že
v minulých letech se ranní a odpolední vlaková špička navýšila tak, že vlaky jezdí jednou za čtvrt hodiny, občané rádi spoje
využívají, čemuž odpovídá i narůstající počet aut. Zamýšlelo se parkování jen pro následující počet aut, ale finančně by to
bylo velmi nákladné a do budoucna určitě bude aut přibývat. Dotace na parkoviště je maximálně 50 mil Kč. Obec by se
podílela 10% nákladů. Což je pro obec mnohem finančně výhodnější, než kdyby se parkoviště vybudovalo pouze pro
stávající počet aut. V částce 5 mil. Kč by se takové parkoviště nedalo realizovat. V úvahu tedy připadá parkovací dům pro
250 aut, který by sloužil i pro okolní obce.

Ulice Spojovací
Na konci letošního roku se uskutečnila dlouho očekávána rekonstrukce ulice Spojovací.
Projekt byl připraven již od konce roku 2015. Po několika letech se silnice dočkala kompletní rekonstrukce.

Dětské hřiště v Tlustovousech
Pozemek na dětské hřiště č. parc. 5/2 darovala MUDr. Marie Mohaplová, Ing. Jan Vojta a Ing. Ondřej Vojta. V dubnu
proběhla první brigáda k realizaci dětského hřiště a stavbu gabionového plotu, kterého se zúčastnilo 15 rodičů s dětmi z
Tlustovous.
V květnu následovala úprava terénu pro přípravu samotného hřiště. Navezla se nová hlína, zasela tráva a připravila plocha
pod houpačky.
V červnu došlo k zabetonování sloupků a bylo natažené pletivo na delší straně hřiště.
7.9. Byly zabetonovány první herní prvky na novém dětském hřišti v Tlustovousech. (2 pérové houpačky a,, hnízdo´´. A 2
nové lavičky.)
15.9. se na dostavbu gabionového plotu sešly rodiče i děti z Tlustovous.
Na tento projekt se bohužel nepodařilo získat ani jednu ze dvou dotací. Proto obec financovala toto hřiště v částce 150 000
Kč ze svého rozpočtu.
Hasičský sbor Tuklat a Tlustovous se staral po celé léto o zalévání nově vysazené trávy a stromů.

Kovárna
Místnosti v kovárně sloužily jako provizorní třídy pro děti ZŠ v době rekonstrukce základní školy. Potom, co se děti
přestěhovaly do nově zrekonstruované školy, byla kovárna nevyužitá. Obecní zastupitelstvo se rozhodlo prostory využít
jako hostinec, který v Tuklatech chybí. Bylo vyhlášené výběrové řízení na provozovatele hostinské činnosti. V požadavcích
na nového nájemce bylo, že na své náklady kovárnu upraví a zrekonstruuje na pohostinskou činnost. Tato investice by
měla být nájemci po určitou dobu odečítána z nájmu. Do výběrového řízení se přihlásily 2. firmy. První firma byla vyřazena
pro nedodání požadovaných dokumentů. Vítězná firma Dvořáková a Bartík, splňovala všechny požadavky obce. S obcí
podepsali smlouvu.

Cyklostezka – Chodník
Původně plánovaný projekt na „cyklostezku“ byl s ohledem na specifické parametry dotačního titulu v dubnu 2016
změněn na „chodník“ a k jeho dokončení došlo teprve v roce 2017. V současné době probíhají územní řízení a bude
žádáno o stavební povolení, obec hledá vhodné dotační programy, které by pokryly co největší částku na vybudování
chodníků. Zatím byl smluvně zajištěn průchod přes pozemky vlastníků. Chodník povede od autobusových zastávek v
Tlustovousech kolem tlustovouských rybníků přes louku mezi Tuklaty a Tlustovousy, podél fotbalového hřiště nahoru k
mateřské škole, odtud dále kolem autobusových zastávek v ulici Hlavní v Tuklatech přes mostek a napojí se na chodník v
Akátové ulici u autobusových zastávek. Součástí projektu bude i nové řešení přechodu pro chodce mezi autobusovými
zastávkami v ulici Hlavní, rekonstrukce schodů mezi fotbalovým hřištěm a školkou, rekonstrukce autobusových zastávek a
jejich zastřešení a rekonstrukce chodníku mezi autobusovými zastávkami až k základní škole. Na tento projekt navazuje
studie zahradní architekty ing. Aleny Burešové k řešení prostoru kolem tuklatského rybníčku.

Bojovníci Tuklat a Tlustovous 1914–1918
Letos si připomínáme 100 let založení naši republiky. Připojili jsme se proto k ostatním obcím na Českobrodsku k iniciativě
regionálního historika Jana Psoty podchytit v pramenech připomínané bojovníky za první světové války. Historik J.Psota
doplnil dokonce 6 nových neznámých hrdinů: 4 z Tuklat a 2 z Tlustovous. Jejich jména budou doplněna na památníky obcí.
Do světové války odešlo z naších obcí 64 mužů a 11 se nevrátilo zpět.

Doprava dětí do ZŠ Nehvizdy:
Děti ze základní školy přechází na druhý stupeň do Českého Brodu, nebo do Nehvizd.
Převážná část dětí dojíždějících do Nehvizd je z Tlustovous.
Nehvizdy jsou dostupné pouze autobusem, proto se obec snaží vyjednávat spoje tak, aby se děti dostaly včas do školy i ze
školy.

Rekonstrukce obecních nemovitostí:
Probíhají práce na projektech
Dům v Tlustovousech č.p. 29 - mělo by vzniknout celkem 8 bytů – 1 x 3+1,4x 2+kk a 3x 1+kk
Dům v Tuklatech č.p. 22 je v dosahu kulturní památky, proto probíhají jednání na památkovém úřadu.
Pokud se vše podaří, měly by zde být celkem 3 bytové jednotky:2x2+kk,1x1+kk
K financování chce obec použít dotační titul: Sociální bydlení.
Ukončení příjmu žádostí je 18. 09. 2018

Spolky, sdružení a sportovní organizace
Fotbalový klub Čechie Tuklaty
V únoru bylo zvoleno nové sestavení výboru Čechie Tuklaty:
Předseda klubu: Vratislav Procházka st.
Místopředseda: Roman Nešpor
Členové: Roman Nešpor, Vratislav Procházka st., Václav Bareš, Milan Šindelář, Martina Pacovská, Vratislav Procházka ml.,
Tomáš Kuneš, Michal Pytloun a David Pacovský.
Mladší žáci
trenéři: Vratislav Procházka ml., Tomáš Kuneš
A tým
trenér: Jiří Halgaš
B tým
trenéři: Vojtěch Lajchman, Vladimír Procházka
Starší přípravka
trenéři: Tomáš Růžička, Vladimír Procházka ml.
Mladší přípravka
trenéři: Roman Nešpor a Michal Pytloun
Mini přípravka
trenéři: Petr Borovský, Martina Pacosvská, Lucie Nečková
Ženy
trenér: Pavol Urminský
V květnovém náboru se přihlásilo do Čechie Tuklaty celkem 47 nových členů.
Během ročních brigád členové Čechie vyčistili a odbahnili malou požární nádrž, vyčistili potok. Došlo k vymalování šaten a
chodby a byla položena nová podlaha, nakoupeny nové lavice a věšáky do šaten.

Pouť Čechie Tuklaty
V pátek proběhl zápas mladší a starší přípravky s týmem z Úval. Od 18:00 následovala dětská diskotéka/ mládežnická
rozlučka se sezonou. Od 20:15 následovala diskotéka DJ Makumba.
Sobota 23.6. byla zahájena zápasem od 10:15. Od 19:30 začala pouťová zábava.
Fotbalový kemp
22.8–25.8. proběhl na tuklatském hřišti fotbalový kemp, kterého se zúčastnilo přes 40 dětí.
Pro děti byl zajištěn oběd, svačina a pití po celý den.
Cena kempu: 750 Kč pro členy 1000 Kč pro nečleny.

Hasičský sbor Tuklaty / Tlustovousy
21.1 Proběhla výroční schůze v hasičské klubovně
23.2 naši hasiči vyjížděli k velkému požáru mrazíren v Mochově.
10.3. Hasiči uspořádali pro členy sboru a jejich příznivce zabijačku.
24.3. se zúčastnil taktického cvičení s motorovou pilou v obci Svojšovice
15.4 se hasičský sbor zúčastnil nácviku stavění protipovodňových hliníkových stěn v Dubči.
28.4. se zúčastnil 135. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Nehvizdech.
21.4. se zúčastnil Dne Země na Klepci.
7.5. se zúčastnil kladení věnců k pomníkům padlých v Tuklatech a Tlustovousech.
2.6. SDH Tuklaty se připojil k největší hasičské fontáně, kterou společně s ostatními hasičskými sbory uctili 100. výročí
vzniku samostatného československého státu. Na obou březích Vltavy stálo 1055 hasičů, nataženo bylo přes 7 kilometrů
hadic a 2 kilometry elektrických a ovládacích kabelů. Světelný park, který se běžně používá na hudebních podiích, čítal více
než 102 inteligentních světel. 207 proudnicemi proteklo více než 3 miliony litrů vody. Účastí na této akce na naši hasiči a
další hasičské sbory, které se této akce zúčastnily, zapsaly do světové knihy rekordů o největší hasičskou fontánu.
3.6. Na dětském dnu hasiči předvedli dětem hasičkou techniku, kterou si mohly i ty nejmenší samy vyzkoušet
23.6. hasičský sbor uspořádal tradiční pouťovou zábavu, které předcházelo posezení pro seniory. I přes nepřízeň počasí
celkem na akci dorazilo okolo 100 lidí.
18.8. několik členů našeho hasičského sboru se zúčastnilo největšího sjezdu hasičů v Přibyslavi – PYROCAR 2018. Na akci
byla k vidění moderní i historická technika včetně techniky od největších světových výrobců. Sbor se osobně setkal
s vrcholnými představiteli hasičského hnutí včele se starostou sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a občanem Tuklat
ing. Karlem Richterem. Po návratu z akce se sbor dozvěděli, že pan Richter na této akci v odpoledních hodinách zemřel.
Následující den probíhaly po republice pietní akce na uctění jeho památky, do které se zapojil i hasičský sbor Tuklaty
slavnostním nástupem u zvonice a vzdáním holdu panu Richterovi.
28.8. se sbor účastnil posledního rozloučení se zesnulým starostou sdružení hasičů Ing. Karlem Richtrem. Rozloučení
proběhlo za účasti vrcholných představitelů Hasičského záchranného sboru České republiky, ministrů vlády, členů
Poslanecké sněmovny, Senátu a čelních představitelů hasičů okresních i krajských sdružení z celé republiky.
2.9 se u tlustovouských rybníků konalo rozloučení s prázdninami. Pro děti i dospělé byl připraven skvělý program: mohli si
vyzkoušet napsat hasičské testy, stříkání z hadice a vodního děla, nebo si prohlédnou vystavěnou hasičkou výstroj.
13.9. bylo v Hlavním sále Valdštejnského paláce předáno poděkování za účast na akci Hasičská fontána Praha 2018, která
přispěla k výročí 100 let československé státnosti a předán certifikát o vytvoření světového rekordu – Největší hasičská
fontána.
4.10. se sbor zúčastnil shromáždění starostů a delegátů sboru okres Kolín.
13.10. se tuklatští hasiči účastnili praktického výcviku jednotek, který pořádala JSDH Rostoklaty ve 3 disciplínách.
3.11. se zúčastnili praktického výcviku jednotek v Poříčanech. Umístili se na krásném 4 místě.
Během roku se hasiči starali o zalévání stromů na dětském hřišti v Tlustovousech, Slezskou cestu v Tuklatech a vysazené
třešně u Rostoklat. Po celý rok hasičský sbor pomáhali při organizaci dětských i obecních akcí. Ke konci roku hasičský sbor
odvodnil techniku z důvodu nevytápěných garáží. Auta i tak budou připravená v případě požáru vodu nasát a ihned vyrazit
k místu ohně
.
Z obecního rozpočtu byl zakoupen hasičům přívěsný vozík za dopravní automobil DAL1Z Fiat Ducato
Člen hasičského sboru Petr Polášek se účastnil na okresních soutěžích jako hlavní rozhodčí a na krajských jako rozhodčí
disciplíny nebo jako zástupce rozhodčího. Také působil jako rozhodčí Mistrovství České republiky hry Plamen a soutěží
dorostu, které proběhlo v Plzni. V říjnu se zúčastnil školení mezinárodních rozhodčí na nadcházející olympiádu CTIF
v Rakousku.

Kulturní sdružení
Pomlázkování:
Na Velký pátek 30.3 manželé Pěnkavovi opět zorganizovali krásnou předvelikonoční akci Pomlázkování. Děti a rodiče si
pletli své pomlázky před kovárnou, které si pak odnesli domů.
Čarodějnice
I v letošním roce kulturní sdružení uspořádalo pro děti 30.4. pálení čarodějnic. V 17:00 se všechny malé i velké čarodějnice
sešly před farou. Poté se celý průvod čarodějnic a čarodějů přesunul ke koupališti. Na děti čekala spousta disciplín jako hod
koštětem, lovení věcí z kotlíku a mnoho dalšího. Na závěr proběhlo opékání buřtů.
Z pohádky do pohádky
Již 9. ročník Z pohádky do pohádky proběhl 15.9 od 14:00. Pro děti byla připravena spousta krásný pohádkových masek a u
každé z nich zajímavý úkol. Letos byla změna a část trasy byla nově udělána na farskou louku.
Noc s knihou na faře
Kulturní sdružení společně s knihovou uspořádalo 1. Noc s knihou na faře. Zájem byl opravdu veliký. Přespávání se
zúčastnilo okolo 50 dětí. V rámci přespávání na faře byla i komentovaná prohlídka fary a slavnostní rozsvícení lustru. Pro
děti bylo připraveno čtení, spousta her, a přespávání ve spacácích.

Lampionový průvod
3.11. v 16:30 byl před farou zahájen lampionový průvod. Průvod šel jako každý rok z Tuklat do Tlustovous. Pro děti byly
připraveny dvě stezky odvahy.
Odměnou byl svítící náramek. Opékaly se buřty. Celou akci zakončil ohňostroj.

Myslivecké sdružení
Počet členů k 31.12.2018: 14
Předseda spolku: Ing. Jan Jarolímek
Myslivecký hospodář: Jiří Slavík
Jednatel a finanční hospodář: Vratislav Procházka
Členové mysliveckého sdružení v letošním roce odpracovali 430 hodin. (Příroda a krajina 178 hodin, Myslivecké zařízení a
zajištění krmení 99 hodin, myslivecké akce a bouda 45 hodin, Akce děti 108 hodin)

Zlatá srnčí trofej
je určena pro členy přírodovědeckých a mysliveckých kroužků a pro všechny děti, co mají rády přírodu.
Jedná se o 48. ročník této celostátní soutěže.
Soutěž probíhá ve 3 kolech: místní, okresní a celostátní.
Obsah soutěže je zaměřen na znalosti a dovednosti v oblasti zoologie, botaniky, myslivosti, kynologie, ekologie, ochrany
životního prostředí, orientaci v přírodě, první pomoci, střelby ze vzduchovky.
Místní kolo proběhlo v Tuklatech 27.03.2018 v základní škole. Zúčastnilo se 26 dětí z 2. až 5. třídy.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Mia Kunešová (2. tř.)
František Šuma (3. tř.)

Klára Šumová (4. tř.)
Marie Nelibová (5. tř.).
Okresní kolo proběhlo 5.5. v Tuklatech na Farské zahradě.
Ve 3 kategoriích celkem soutěžilo 41 dětí z okresu Kolín.
Tuklatské děti se umístily na krásných místech, a některé z nich postoupily do celostátního kola:
kategorie A (3.-5. třída) na
1. místě Klára Šumová,
3 místo David Petřík,
4. místo Petr Procházka
6. místě Marie Nelibová.
10.10 V Kolíně proběhlo celostátní kolo.
Soutěžilo 18 družstev (54 dětí).
Děti z Tuklat z 5. třídy obsadily 6 místo a ze 4. třídy 5. místo.

Rybářský spolek
4.3. proběhla velká oprava mola ve skále u rybníků v Tlustovousech a přístupové cesty.
14.5. pan Peter Borovský založil kroužek mladých rybářů
25.5. rybářské závody – Chytá celá rodina.
Na začátku roku 2018 rybáři nakoupili krmení na nadcházející sezonu. Po zamrznutí rybníka a Skály prořezávali rybáři díry
do ledu pro okysličení vody. Celý rok se rybáři starali nejen o rybníky samotné, ale i o jejich okolí. Vysadili nové borovičky a
vykáceli náletové dřeviny. Při jarních brigádách navezli materiál na výstavbu nového mola ve Skále (trámy a prkna na
výstavbu mola byly natřeny ochranným nátěrem.) Rybáři také opravili schody do Skály a vybudovali konstrukci na nové
molo. Na rybníce vysekali suchý rákos, zhotovili trdliště pro ryby a zapojili vzduchování. V létě se spolek věnoval veškeré
údržbě, sekání a hrabání trávy kolem rybníků, přikrmování ryb, okysličování vody, a byl prováděn postřik proti plevelu.
Na podzim došlo na zbourání staré lávky přes splav a vybudování nové. Ve skále rybáři vybudovali nové molo a zabudovali
nově zhotovené lavičky. V garáži opravili vrata a namontovali zámek proti vloupání.
Brigád se účastnilo 22 členů, na kterých za rok odpracovali 512 hodin.
Na jaře spolek založil dětský rybářský kroužek “Hustý kapři”. Přihlásilo se nám cca 20 dětí a aktivně chodí 15.

Sbor pro občanské záležitosti
Posezení pro seniory
Zorganizoval i v letošním roce posezení pro seniory při tradiční pouťové zábavě v klubovně U Hasičů. Celým večerem
doprovázela hudební skupina JVR Band. V letošním roce si Sbor pro občanské záležitosti připravil pro seniory novinku kočár, který je provezl po Tuklatech a Tlustovousech.

Vítání občánků
Se letos uskutečnilo 22. 4. 2018 v ZŠ Tuklaty, pro děti narozené od prosince 2016 do března 2018. Celkem bylo slavnostně
přivítáno 21 dětí. Děti byly rozděleny do dvou skupin. Od roku 2016 nebyly vhodné prostory, kde by se vítání mohlo
uskutečnit. Budova fary nebyla ještě zkolaudována.

Veřejný a kulturní život v obci
Beseda Pavlína Filipovská
K příležitosti zrekonstruování ZŠ Tuklaty byla pozvána na besedu dne 24.2. Pavlína Filipovská (herečka, zpěvačka,
rozhlasová televizní moderátorka).
Vstup byl zdarma.

Ukliďme Česko
Tuklaty se i v letošním roce, a to 14.4., opět zapojily do akce UKLIĎME ČESKO. Rodiče s dětmi měli sraz ráno před farou,
kde dostali vše potřebné na úklid obce. Sbírali odpadky, pneumatiky a mnoho jiného nepořádku, který se za rok nastřádal
a znečišťoval okolí obce. Jako poděkování byla pro děti připravena sladká odměna.
Úschovna kol
Od 4.4 opět začala fungovat úschovna kol na nádraží.
Den Země na Klepci
V letošním roce se naše obec opět účastnila Dne Země na Klepci, a to v sobotu 21.4. Tuklaty zde měly svůj stánek, kde se
prodávaly kroniky a upomínkové předměty. Nesměly chybět také dílničky, které máme pro děti tradičně připravené každý
rok. Novinkou bylo letos ražení tuklatských grošů. Zástupci naší obce se zúčastnili závodu obcí, kde museli zvládnout jízdu
v popelnici, pojídání přišimaských koláčů, nebo otestovat rychlost v pletení. Naše obec nakonec obsadila krásné druhé
místo.
Holandsko všemi smysly
V rámci Podlipanských slavností manželé Ammerlaanovi uspořádali akci nazvanou Holandsko všemi smysly na faře v
dolním sále. Pan Ammerlaan je Holanďan žijící v Česku už 20 let a od roku 2001 bydlí s rodinou v Tuklatech. Proto mohl
všem právě on nejlépe zprostředkovat život v Holandsku. Pro děti byly připravené holandské hry, výroba větrníků a mnoho
dalšího. Sbor VOX Bohemical zazpíval holandské písně. Pro všechny byla připravená ochutnávka tradičních nizozemských
pochutin (sýr, stampot, bitterballern, borrelnnotjes, hegalsalag), děti i dospělí měli možnost projít se v opravdových
holandských dřevácích. Na zapůjčené obrazovce probíhala prezentace s promítáním o zajímavostech z Holandska. Akce
byla vydařená a všem se líbila.
Podlipanské slavnosti
V rámci Podlipanských slavností se v našem regionu konalo 17 akcí, z toho 2 v Tuklatech (Noc Kostelů a Holandsko všemi
smysly). Každý rok se ze všech akcí z dobrovolného vstupného částka věnuje na jeden projekt v regionu. Na dobrovolném
vstupném se ze všech akcí celkem vybralo 35.000 Kč, které byly v letošním roce věnovány na opravu tuklatské fary.
Koncert New Bells AC/DC Cover Band
Proběhl 16. 6. na farské zahradě. Hudebníci měli podium v pojízdném kamionu. Účast byla nevídaná, i počasí bylo krásné.
Všem se akce moc líbila. Na místě bylo možné zakoupit si pití i občerstvení. Vstupné 100 Kč, děti do 15 let měly vstupné
zdarma.
Diamantová svatba:
Na faře před 60 lety si své ano řekli manželé Vondráčkovi z Tlustovous.

Jejich děti jim zorganizovaly opět tu slavnostní chvilku, a tak se celá jejich rodina sešla ve velkém sále fary, aby společně
oslavila krásné jubileum.
Knihovna
Otevírací doba: středa 16:30 - 18:00
Knihovnice: Mgr. Jitka Šrajerová
Knihovna byla slavnostně otevřena 15. 9. 2018 v rámci 1. ročníku akce Noc s knihou na faře.
Knihovna s čítárnou je umístěna v prvním patře fary. Knihovna prošla celkovou rekonstrukcí. Přibyla zde nově i čítárna,
kterou výtvarně navrhla paní Kamila Nelibová. Základem fondu byly knihy zbylé po dvou knihovnách - Tuklatech a
Tlustovousech. Tato sbírka byla sice krásná, ale pro dnešního čtenáře neaktuální. Díky darům obyvatel Tuklat a Tlustovous
a spolupráci s Městskými knihovnami v Českém Brodě a Kutné Hoře mají čtenáři velký výběr knih. Nově k zapůjčení jsou i
časopisy, audioknihy.
Slavnostní otevření Obecní knihovny proběhlo 15. 9.
18:30 - 19:00 prohlídka fary a školního muzea
19:00 slavnostní rozsvícení knihovny
19:30 - 22:00 Noc na faře s knihou
22:00 přespání na faře
Noc s knihou na faře
Kulturní sdružení společně s knihovou uspořádalo 1. Noc s knihou na faře. Zájem byl opravdu veliký. Přespávání se
zúčastnilo okolo 50 dětí. V rámci přespávání na faře byla i komentovaná prohlídka fary a slavnostní rozsvícení lustru ve
tvaru Ondřejského kříže, který symbolizuje zvláštní tvar naší fary. Lustr je ozdoben papírovými motýlky, které vytvořily děti
ze základní školy. Pro děti bylo připraveno čtení, spousta her, a přespávání ve spacácích.

Pohádkové promítání na faře
14. 11. knihovnice paní Jitka Šrajerová zorganizovala promítání pohádek z diafilmů - pár nejznámějších pohádek. Dorazilo
okolo 40 dětí a dospělých.

Projekt Čtení na cesty
14. 1. se Tuklaty zapojily do projektu Čtení na cesty. Na nádraží byla umístěna knihovna. Princip je takový, že si kdokoli z
knihovny může knihu vzít a ponechat, anebo tam věnovat svou vlastní knihu pro někoho jiného.

Noc Kostelů
Třetím rokem se otevřely dveře našeho kostela při celostátní akci Noc kostelů. Tento festival letos oslavil již 10. výročí
Byl zahájen ve 20:00 koncertem sopranistky Pavlíny Senic v doprovodu tria Music Festival di Praga. Po koncertu
následovala noční prohlídka tuklatské fary.
Krásnou výzdobu kostela připravila paní Blanka Marosi.

Tuklatské kulturní léto Milana Skořepy
Po roční pauze letos bylo opět Kulturní léto pana Milana Skořepy.
Celou akci zorganizoval a zahájil 29. 6. pan Petr Horký.
Program:
29.6.2018 od 19:00 koncert skupiny Pozor zlý Jazz v areálu Čechie Tuklaty
30.6.2018 15:00 zahájení výstavy, v 18:00 hodin ukončení 1. výstavního dne
1.7.2018 11:00 - 17:00 2. výstavní den
Rozloučení s prázdninami
Spolek dobrovolných hasičů, rybářský spolek a myslivecký spolek letos pro děti a jejich rodiče opět společně uspořádaly
rozloučení s prázdninami. Celá akce byla připravena u tlustovouských rybníků. Opět nechybělo občerstvení v podobě
opékání buřtů.
Ozzy Osbourne Czech revival
2. rockový koncert tohoto roku Ozzy Osbourne Czech revival proběhl 25. 08. opět na farské louce. Stejně jako první měl u
návštěvníků velký úspěch.
Dekret o udělení obecního symbolu
Paní starostka Monika Petrisková slavnostně převzala dne 7. 9. v Poslanecké sněmovně Dekret o udělení obecního
symbolu. Obci symbol předal 1. místopředseda Poslanecké sněmovny pan Vojtěch Filip. Naše obce se mohou oficiálně a
důstojně prezentovat obecním symbolem a vlajkou, které odkazují na historii Tuklat a Tlustovous. Obecní symbol si zvolili
sami občané v loňském roce na základě ankety. Několik návrhů pro naše obce vytvořil heraldik Stanislav Kasík. Symboly
představují tuklatskou zvonici, mlýnský kámen tlustovouských mlýnů a hvězdu, která připomíná zasvěcení kostela narození
sv. Jana Křtitele v Tuklatech.

Školní muzeum
Slavnostní otevření Školního muzea proběhlo 8.9. v Tuklatech na faře. S tímto nápadem přišla, a také ho celý zrealizovala,
zastupitelka paní Jana Ammerlaan. Muzeum se nachází v přilehlém salonku hned vpravo při vstupu do velkého spodního
sálu. Při rekonstrukci základní školy se našla stará tabule, na kterou se psalo křídou, staré školní lavice, socialistický školní
řád, počítadlo, skříň učitele z roku 1920 a nálezy z doby kamenné.
Muzeum odkazuje na téměř 300 let starou historii. V Tuklatech byla výstavba fary a otevření školy spojeno s rokem 1730,
kdy byla fara dostavěna a Marie Terezie Savojská (majitelka Škvoreckého panství) otevřela v Tuklatech školu v domě, který
koupila za tímto účelem. Celé muzeum je vybaveno právě z nálezů půdy ZŠ Tuklaty, nebo od místních obyvatel. Muzeum
slavnostně otevřely tři z bývalých žaček tuklatské školy, a to Jana Kamarytová (81) a Ludmila Vrbová (91) a paní Růžena
Myslivečková z Tlustovous. Na otevření muzea se také přijeli podívat účastníci českobrodského informačního střediska s
regionálním historikem Janem Psotou, který věnoval muzeu originální knihy jednoho z tuklatských učitelů. Do výklenku byl
umístěn stupínek, který by měl sloužit v budoucnu nejen jako doplněk muzea, ale také k různým přednáškám a besedám.
Za stupínkem jsou umístěny portréty prezidentů. Je zde i fotografie J.V. Stalina, která i ve skutečnosti byla umístěna spolu s
portrétem Eduarda Beneše vedle sebe ve třídě. Pod Stalinovou fotografií byl nalezen portrét T.G. Masaryka, který je v
muzeu nyní již samostatně.

Ples na faře k příležitosti oslav 100 let výročí založení samostatného československého státu
Ples se uskutečnil 27.10. v krásných prostorách zrekonstruované fary od 20:00.
Celá fara byla vyzdobena do barev naší vlajky.
Prostory díky novému zastupitelstvu opět ožily a na plese nebylo k hnutí, jak o něj byl velký zájem. Ples probíhal jak v
horním, tak i ve spodním sále. V horním sále bylo velkoplošné plátno, na které se promítalo živé vystoupení kapely, která
hrála o patro níž. K tanci i poslechu hrála skupina Rošáda, která se po půlnoci změnila na skupinu Pátý Element. V
přilehlých saloncích si návštěvníci mohli zakoupit pití a občerstvení, nebo si posedět a popovídat s přáteli. Všichni se
skvěle bavili, pilo se a tancovalo až do pozdních hodin. Před půlnoci proběhla bohatá tombola plná krásných cen. O
půlnoci byl připraven ohňostroj. Ples dále pokračoval do ranních hodin.
Vstupné bylo 150 Kč.
Ke každé vstupence byly dva chlebíčky ozdobené státní vlajkou.
Oslavy pokračovaly ještě následující den 28.10.
Od 14:00 hodin bylo naplánováno kladení věnců k pomníkům padlých.
Bohužel vše změnilo počasí. Část akce se musela zrušit pro nepřetržitý déšť.
Plánované otevření dětského hřiště se muselo posunout o týden. I přes nepřízeň počasí se sešlo dost lidí a mohlo se
slavnostně zakrojit do dortu v národních barvách, který upekla Michaela Fárová z Tuklat.
Vyřezávání dýní na faře
31.10. na faře proběhlo vyřezávání dýní pro děti i dospělé.
Jednalo se o první akci tohoto typu. Výzdobu z vyřezáváních dýní vytvořil Zbyněk Ženíšek.
Děti si donesly vlastní dýně a ty dle své vlastní fantazie vyřezali. Odměny byly nachystány. Jako bonus byla zde ji výborná
polévka z dýně, kterou dětem navařil opět Zbyněk Ženíšek.

Sbírka hraček:
Paní Petra Černušková letos opět zorganizovala sbírku hraček pro ty, co to potřebují. Tentokrát byla sbírka odvezena do
dětského Klokánku ve Štěrboholích. Mimo hraček Klokánek také uvítal oblečení, boty a další potřebné věci.
Pouliční hokej
V ulici Ořechová organizuje pan Petr Borovský letní hokej pro děti a jejich rodiče.
Zápasy se odehrávají každou sobotu dopoledne.
Rozsvícení Vánočního stromu
V letošním roce došlo ke změně umístění vánočního stromu.
Dříve byl umístěn hned u hlavní silnice. Letos byl vánoční strom přesunut na travnatý prostor vedle tuklatské zvonice.
Vánoční smrk darovali manželé Skořepovi ze Sportovní ulice. Pan Jiří Kýr z Tlustovous zdarma strom ukotvil. Ozdoben byl
krásnými světýlky a umělými perníčky, které vyrobily maminky z Tuklat a děti ze základní školy je krásně vydekorovaly.
Celý vánoční program se odehrával na faře. Po celou dobu bylo zajištěno občerstvení, cukroví a mnoho dalších dobrot. Z
prodeje svařeného vína byl celý zisk v hodnotě 40 000 Kč věnován rovným dílem mateřské a základní škole. Z prodeje
vánočních dekorací, které vyráběly děti z mateřské a základní školy, se za dobrovolné příspěvky vybralo 8370 Kč. V dolním
sále fary byl natištěn velký betlém téměř v životní velikosti od manželů Roubíčkových z Tlustovous. Všude plno cukroví a
dobrot, které byly zdarma. Veškeré cukroví napekli dobrovolníci z Tuklat a Tlustovous. Pohoštění bylo také možné i
zakoupit v bočních saloncích. V prostorách fary i před ní bylo nazdobeno hned několik vánočních stromků. Pro děti byly
připraveny dílničky zaměřené na Vánoce, mohly si napsat Ježíškovi. Všichni se bavili a zůstali až do večerních hodin.

Betlémské světlo
24.12. od 14:00 bylo k vyzvednutí v tuklatském kostele Betlémské světlo. Opět se sešla u kostela spousta sousedů a přátel,
kteří si připili svařákem a popřáli si krásné svátky.
Od 22:00 následovala v kostele tradiční Štědrovečerní mše, kterou provázel jáhen Jan Pečený z Tlustovous.
Vánoční koncert:
29.12 od 16:00 proběhl vánoční koncert v kostele.
Účinkující v letošním roce byli: Štěpánka Heřmánková – soprán Jan Thuri – hoboj, Miroslav Laštovka – trubka a vysoká
trubka, František Šťastný – varhany

