OBEC TUKLATY
Na Valech 19 | 250 82 Tuklaty
IČO: 00235822
www.tuklaty.cz | info@tuklaty.cz
Zápis č. 11 / 2020

ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 15. 10.2020 od 18:30 v budově OÚ, Na Valech 19, Tuklaty.
Přítomni: Monika Petrisková, Martina Milotová, Václav Zmrzlík, Lukáš Koníček, Ing. Jiří Kalivoda, Ing. Michal Hrouda,
Ivana Güntherová, Ing. Martina Pacovská.
Omluveni: Ing. Jana Růžičková
Starostka Monika Petrisková zahájila zasedání zastupitelstva obce Tuklaty 18:30 hod., přivítala přítomné a konstatovala,
že je přítomno 8 zastupitelů, zasedání bylo řádně svoláno a je usnášení schopné.
Ze zasedání obecního zastupitelstva je pořizován zvukový záznam Ing. Jiřím Kalivodou.
Zápis pořizuje Martina Milotová.

Zastupitelé a přítomní hosté jsou povinni mít roušky a dodržovat předepsané 2 metry odstup.

Starostka navrhla program s těmito body:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Prezence
Schválení programu
Pověření dvou členů ZO k ověřování zápisu ze zasedání ZO
Zpráva starostky
Přestup dětí na II. stupeň
Úprava části pozemku 47/1 a 47/2 v k. ú. Tlustovousy
Cenová nabídka na VŘ a administraci ulice Ke Mlýnu
Výběrové řízení na zhotovitele ulice Ke Mlýnu
Schválení hospodářského výsledku Mateřské školy
Použití přeplatku el. energie MŠ za 2. pol. šk. roku 2019/20
Nové webové stránky obce
Povolení výjimky – zastavěná plocha
Pokračování aleje úvalských dětí
Dodatek – pachtovní smlouva od 2021 na pronájem polí
Rozpočtové opatření č. 8/2020
Žádost o oplocení Čechií Tuklaty
Příspěvky zastupitelů

Bod č. 2: Schválení programu

Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje program zasedání zastupitelstva tak jak bylo navrženo:

Pro:

8 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0
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Bod č. 3: Ověřování zápisu ze zasedání ZO
Ověřením zápisu je pověřen Ing. Michal Hrouda a Ing. Jiří Kalivoda

Bod č. 4: Zpráva starostky
viz příloha

Bod č. 5: Přestup dětí na II. Stupeň
Spádový školským obvodem pro obec Tuklaty je Český Brod, se kterým máme podepsanou smlouvu o umožnění
přestupu. Český Brod má dále vysoutěžený projekt na stavbu svazkové školy s přislíbenou dotaci od MŠMT. Dotace je
85 %, 15 % doplatí obce + případně Středočeský kraj. Vše je v jednání. Velikost školy bude rozšířená o 3 x 9 tříd a
otevírat by se měla 01. 09.2022 – tedy školní rok 2022/2023 (V případě komplikací leden-únor 2023).
Obec Tuklaty bude platným členem spolku a předběžně se počítá s částkou 150.000, --Kč za jednoho žáka.
Zároveň se v nemocnici Český Brod provádí rekonstrukce – po jejím dokončení (léto 2021) vznikne nová třída +
psychologická poradna.
Český Brod bude jednat na Středočeském Kraji o převedení budovy SOŠ Liblice do majetku města. Zde by mohla být
umístěna ZŠ. V minulosti již např. využila ZŠ Chrášťany.
Město Úvaly také řeší svoji spádovost a svazkovou školu, připravuje se k soutěžení projektové dokumentace a
předpokládaný začátek stavby je rok 2023. Obec se v roce 2016 účastnila jednání s Úvaly o svazkové škole, podmínky
ale nebyly příznivé (způsoby hlasování, ekonomické náklady, ...). Obec Tuklaty tehdy do svazku nevstoupila, následně
odstoupily i některé další obce.
V té době bylo přislíbeno, že město Český Brod nám bude brát děti na druhý stupeň a smlouva byla uzavřena v roce
2016. V tuto dobu nám město Úvaly již nebralo žádné dítě.
2. 11. 2020 bude v Českém Brodě setkání starostů a bude se jednat o svazkové škole.
Rodiče se dotazují na školu v Nehvizdech, na základě dohody s rodiči obec vyvolá jednání s novým vedením obce
Nehvizdy.
Byly poptány školy směr Praha – Běchovice, Jirny, Klánovice.
Paní Vovsová informuje paní starostku, že byla kontaktována ředitelkou ZŠ Jirny, že se nemůže dovolat paní starostce.
Bude prověřeno.
Výsledek tel. hovoru bude emailem zaslán paní Vovsové, která ho rozešle všem rodičům. Rodiče budou průběžně
informováni o vývoji.
Rodiči dále diskutují na téma dopravní situace, dostupnost škol, vrací se k tématům z minulého jednání.
Rodičům je dále sděleno, že v posledním kroku, kdyby se obci nepodařilo umístit některé z dětí, vstupuje do věci
okresní školský úřad, který nařídí příslušné škole dítě přijmout. Nemůže se tak stát, že by některé z dětí nebylo
umístěno do školy.
Část tohoto tématu se probíralo již na minulém zastupitelstvu.
Diskutuje se 1 hodinu.

Bod č. 6: Úprava části pozemku 47/1 a 47/2 v k. ú. Tlustovousy
Po vybudování cyklostezky nad tlustovouskými rybníky vznikl zatravněný prostor.
Architektka navrhla osázení 3 stromy již nyní na podzim – 1 ks dub zimní, 2 ks javor babyka, dále 5 ks keřů lísky
obecné. Na jaře dosetí kvetoucí směsí.
Odhad nákladů na realizaci na podzim je 19.500, -- bez DPH a na jaře 9.400, -- Kč bez DPH.
Jsou poptány firmy, obec má 2 cenové nabídky, čeká se na třetí nabídku.
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Usnesení č. 86 / 11 /2020 k bodu č. 6
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- souhlasí s výsadbou 3 ks stromů a 5 keřů dle návrhu arch. Burešové. Konečná cena bude rozhodnuta podle
nejvhodnější, nejlevnější nabídky.

Pro

8 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0

Bod č. 7: Cenová nabídka na VŘ na administraci ulice Ke Mlýnu
Obdrželi jsme dotaci na výstavbu chodníku ulice Ke Mlýnu v Tlustovousech. Je potřeba vyhlásit výběrové řízení na
zhotovitele. Obec obdržela 2 nabídky:
1. Nabídka je od JUDr Němečkové za 24. 000,-- Kč bez DPH, vyhodnocení ani žádost o proplacení JUDr. Němečková
nevyřizuje.
2. nabídka je od společnosti Witero za 19.000, -- Kč + DPH za výběrové řízení na zhotovitele,
4.000, --Kč + DPH za žádost o proplacení
7.000, --Kč + DPH za závěrečné vyhodnocení akce
Usnesení č. 87 / 11 /2020 k bodu č.7
Zastupitelstvo obce Tuklat
- schvaluje cenovou nabídku společnosti Witero, za 19.000, --Kč za VŘ na zhotovitele, 4.000, -- Kč za žádost o
proplacení a 7.000, --Kč za závěrečné vyhodnocení akce + ke každé částce DPH v zákonné výši a pověřuje starostku
podpisem smlouvy
Pro

8 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0

Bod č. 8: Výběrové řízení na zhotovitele ulice Ke Mlýnu

Usnesení č. 88 / 11 /2020 k bodu č. 8
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje vypsání výběrového řízení k ulici Ke mlýnu
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Pro

8 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0

Bod č. 9: Schválení hospodářského výsledku Mateřské školy
Paní ředitelkou Gablerovou byl předložen hospodářský výsledek mateřské školky za rok 2019

Usnesení č. 89 / 11 /2020 k bodu č. 9
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje hospodářský výsledek MŠ za rok 2019 a převedení hospodářského výsledku 163. 674,34 do rezervního
fondu 153.674, 34 a 10. 000,- do fondu odměn.

Pro

8 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0

Bod č. 10: Použití přeplatku elektrické energie MŠ za 2. pol. školního roku 2019/20
Mateřská školka obdržela přeplatek za elektrické energie. Paní ředitelka požádala o využití volných prostředků na
nákup pomůcek pro MŠ.

Usnesení č. 90 / 11 /2020 k bodu č. 10
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje použití přeplatku 58.000, -- Kč na nákup pomůcek a her pro pobyt dětí na zahradách.
Pro

8 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0

Bod č. 11: Nové webové stránky obce
Webové stránky nesplňují zákon č. 99/2019 Sb. o přístupnosti, jsou zastaralé a stávající poskytovatel nemá zájem je
upravit.
Dostali jsme nabídku od f. Galileo s.r.o., který spravuje 2000 webů obcí a měst, jsou držiteli certifikátu ISO.
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Usnesení č. 91 / 11 /2020 k bodu č. 11
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje vytvoření internetových stránek od společnosti Galileo Corporation za částku 24. 900,-- Kč, poplatek za
provoz 7. 900,-- Kč, verze GDPR a SSl certifikát – výroba 4.000, --Kč + roční poplatek za provoz 1.950, --Kč. Schvaluje
modul rozklikávací rozpočet 12.500, -- Kč + roční poplatek za provoz 2.450, --Kč
Všechny částky jsou bez DPH, takže bude připočteno DPH v zákonné výši.
V případě, kdy bude možnost použít funkci diskuzní fórum pro registrované obyvatele obce Tuklat a Tlustovous (pod
skutečným jménem, trvalý pobyt), bude funkce použitá.
Pro

8 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0

Bod č. 12: Povolení výjimky – zastavěná plocha
Bod přesunut na další ZO

Bod č. 13: Pokračování aleje úvalských dětí
Člen spolku Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí pan Petr Urban nabídl pomoc pro vytvoření aleje, která by
propojila okruh pro cyklisty, děti, maminky s kočárky na vycházky k Mariině studánce. Jedná se o parc. č. 367. Sázeli
by se stromy ekologicky hodnotné – duby letní.
Je domluvená spolupráce – akci by zaštitovalo Kulturní sdružení Tuklat a Tlustovous z.s. Pan Urban bude na základě
plné moci od KS vybírat peníze v Úvalech, zástupci KS v Tuklatech a Tlustovousech. Částka za jeden strom je 2.300, Kč, částka zahrnuje strom + výsadbu, kůly a vše co je potřeba.
Obec se musí zavázat, že stromy bude zalévat v následujících třech letech. Je možné se v budoucnu domluvit
s Technickými službami Úvaly, které mají potřebnou techniku.
Každý dárce obdrží certifikát, u vysázeného stromu bude cedulka s jménem dárce.
Sázení by se mělo uskutečnit na podzim 2021
Tato akce podpoří pocit sounáležitosti s obcí, s místem, ve kterém žijeme.
Usnesení č. 92 / 11 /2020 k bodu č. 13
Zastupitelstvo obce Tuklaty
-bere na vědomí, že KS Tuklat a Tlustovous bude vybírat finance na vysázení cesty na p. č. 367 a
-schvaluje, že obec bude provádět zálivku v následujících třech letech po vysázení stromů
Pro
7 (Monika Petrisková, Martina Milotová, Václav Zmrzlík, Lukáš Koníček, Ing. Jiří Kalivoda,
Ing. Michal Hrouda, Ivana Güntherová)
Proti

0

Zdržel se

1 (Ing.Pacovská Martina)
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Bod č. 14 Dodatek – pachtovní smlouva od 2021 na pronájem polí
Smlouva o nájmu pozemků ve vlastnictví obce Tuklaty společnosti AGRO spol. s r.o. ze dne 20. 12. 2013 je uzavřena na
dobu určitou do 31. 12. 2020 s cenou nájemného 2,2 % z ceny půdy vyměřené pro daň z nemovitostí za jeden
pronajatý hektar a rok.
Podle vyhlášky č. 298/2014 Sb. je průměrná cena půdy Tuklaty 11,06 Kč/m2 a cena půdy Tlustovousy 10,93 Kč/m2, tj.
nájemné Tuklaty Kč 2.433, --Kč/ha/rok a nájemné Tlustovousy Kč 2.404, --Kč/ha/rok.
Pro pachtovní smlouvu na další období 5-7 let podle rozhodnutí zastupitelstva je navržena cena pachtovného 4,5 %
z průměrné ceny půdy podle vyhlášky. Jedná se zhruba o 35 ha. Pachtýř souhlasí.
Pachtovné je určeno následně:
Tuklaty
Kč 4 977/ha/rok
Tlustovousy Kč 4 918/ha/rok
Usnesení č. 93 / 11 /2020 k bodu č. 14
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje návrh ceny pachtovného 4,5 % z ceny pudy vyměřené pro daň z nemovitosti za jeden pronajatý hektar
a rok a pověřuje starostku podpisem dodatku.
Pro

8 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0

Bod č. 15: Rozpočtové opatření č. 8/2020
Jedná se o přesunutí příjmů – dotace na chodníky, z paragrafu Pozemní komunikace na transfer ze Státního rozpočtu.
Usnesení č. 94 / 11 /2020 k bodu č. 15
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje Rozpočtové opatření č.8/2020 tak jak bylo navrženo.

Pro

8 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0

Bod č. 16: Žádost o oplocení Čechií Tuklaty
Čechie Tuklaty podala žádost o oplocení části obecního pozemku 126/1.
Jedná se o pozemek vedle stávajícího fotbalového hřiště. Čechie Tuklaty má záměr upravit pozemek na fotbalové
tréninky, malé turnaje atd. Hřiště bude volně přístupné. Čechie Tuklaty dodají cenové nabídky materiálu.
Ing. Martina Pacovská hlásí střet zájmu.
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Usnesení č. 95 / 11 /2020 k bodu č. 16
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje využití prostoru na části pozemku č.126/1 pro tréninkové hřiště Čechie Tuklaty s oplocením, velikost
54x25 metrů. Přesné umístění dle dohody. Hřiště bude veřejně přístupné, nebude uzamčené. Čechie Tuklaty se bude
podílet na výstavbě hřiště.
Pro
7 (Monika Petrisková, Martina Milotová, Václav Zmrzlík, Lukáš Koníček, Ing. Jiří Kalivoda,
Ing.Martina Pacovská, Ivana Güntherová)
Proti

1 (Ing.Michal Hrouda)

Zdržel se

0

Bod č. 17: Příspěvky zastupitelů
Paní starostka informuje, že obec má 2 cenové nabídky pro projektovou dokumentaci vodovod v ulici v Jezírkách, čeká
se na třetí nabídku od Ing. L. Němečka. Jakmile bude dodáno, bude projednáno v následném ZO.
Dále informuje, že oprava střechy na domě Ke školce č. 159, z důvodu zavedení nouzového stavu a distanční
výuky/Covid – 19/ nebude provedena.
Obec obdržela aktualizaci mykologického posudku krovů na faře z r. 2008. Oproti roku 2008 se situaci výrazně
zhoršila, dle doporučení měly být provedeny opravy. To se nestalo.
V případě, že nebudou provedeny opravy, hrozí, že bude vážně narušena statika těchto částí krovů. Posudek prováděl
stejný odborník jako v roce 2008 Mgr. Klán.
Byly připraveny dokumentace pro podání žádostí o dotaci na opravu fasády na faře. Na základě výsledku
mykologického posudku je potřeba přepracovat žádosti a doplnit o požadované úpravy.
Bylo zjištěno, že EZS u MŠ je nevyhovující. Poptávají se dodavatelé.
Pan Zbyněk Ženíšek podal žádost o založení oddílu stolního tenisu. Tréninky budou probíhat dle dohody ve spodním
sále fary. Je potřeba, aby se oddíl zaregistroval jako spolek, měl své IČO. Na základě tohoto bude moc požádat o dotaci
obec jako všechny ostatní spolky.
Usnesení č. 96 / 11 /2020 k bodu č. 17
Zastupitelstvo obce Tuklaty
souhlasí se žádostí pana Z.Ženíška se založením stolního tenisu v Tuklatech, obec poskytne k tréninkům
spodní sál fary. Oddíl stolního tenisu bude mít svoje IČO, bude zapsaný spolek.
Pro

8 (všichni přítomní)

Proti

0

Zdržel se

0

Pan Kolínský se dotazuje, jak bude probíhat další jednání ohledně schválení jedné ze 3 nabídek. Paní starostka
odpovídá, že v nejbližším ZO zastupitelé rozhodnou hlasováním. S vítězným uchazečem bude podepsána smlouva.

7

OBEC TUKLATY
Na Valech 19 | 250 82 Tuklaty
IČO: 00235822
www.tuklaty.cz | info@tuklaty.cz
Dotace pro obce na vybudování vodovodu končí příští měsíc. Další podobná dotace by měla být vyhlášená na jaře
2021. Další dotaz: Proč se zadával v srpnu projekt na hasičárnu, když nebyla dotace přiznaná? Na dotaci se žádalo se
studii. Skončili jsme 1. pod čarou. Díky projektu bude mít žádost v hodnocení více bodů.
Projekty na opravení 3 ulic – ve spolupráci s ing. Božovským připravujeme podklady pro vypsání výběrového řízení na
projektové dokumentace.
Zastupitelstvo ukončeno 20:28
Přílohy:
1. Zpráva starostky
2. Rozpočtové opatření č. 8
3. Souhrn usnesení

Monika Petrisková v. r.
Starostka obce

Ing. Michal Hrouda v. r.
ověřovatel zápisu

Ing. Jiří Kalivoda v. r.
ověřovatel zápisu

Vyvěšeno: 25. 10. 2020
Sejmuto:

8

OBEC TUKLATY
Na Valech 19 | 250 82 Tuklaty
IČO: 00235822
www.tuklaty.cz | info@tuklaty.cz

Obec Tuklaty
Zastupitelstvo obce
Souhrn usnesení z řádného jednání zastupitelstva obce, které se konalo 15. 10. 2020 od 18:30 hod. v budově OÚ, Na
Valech 19, Tuklaty.

Usnesení č. 86 / 11 /2020 k bodu č.5
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- pověřuje starostku pokračovat v dalším jednání s městem Český Brod za účelem svazkové školy. Kontrola stávající
smlouvy s Českým Brodem. Vyvolání jednání s městysem Nehvizdy a Jirny.

Usnesení č. 87 / 11 /2020 k bodu č.6
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- souhlasí s výsadbou 3 ks stromů a 5 keřů dle návrhu arch. Burešové. Konečná cena bude rozhodnuta podle
nejvhodnější, nejlevnější nabídky.

Usnesení č. 88 / 11 /2020 k bodu č.7
Zastupitelstvo obce Tuklat
- schvaluje cenovou nabídku společnosti Witero, za 19.000, --Kč za VŘ na zhotovitele, 4.000, -- Kč za žádost o
proplacení a 7.000, --Kč za závěrečné vyhodnocení akce + ke každé částce DPH v zákonné výši a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 89 / 11 /2020 k bodu č. 8
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje vypsání výběrového řízení k ulici Ke mlýnu

Usnesení č. 90 / 11 /2020 k bodu č. 9
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje hospodářský výsledek MŠ za rok 2019 a převedení hospodářského výsledku 163. 674,34 do rezervního
fondu 153.674, 34 a 10. 000,- do fondu odměn

Usnesení č. 91 / 11 /2020 k bodu č. 10
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje použití přeplatku 58.000, -- Kč na nákup pomůcek a her pro pobyt dětí na zahradách.

Usnesení č. 92 / 11 /2020 k bodu č. 11
Zastupitelstvo obce Tuklaty
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- schvaluje vytvoření internetových stránek od společnosti Galileo Corporation za částku 24. 900,-- Kč, poplatek za
provoz 7. 900,-- Kč, verze GDPR a SSl certifikát – výroba 4.000, --Kč + roční poplatek za provoz 1.950, --Kč. Schvaluje
modul rozklikávací rozpočet 12.500, -- Kč + roční poplatek za provoz 2.450, --Kč
Všechny částky jsou bez DPH, takže bude připočteno DPH v zákonné výši.
V případě kdy bude možnost použít funkci diskuzní fórum, pro registrované obyvatele obce Tuklat a Tlustovous(pod
plným jménem, trvalý pobyt)bude funkce použitá.
Usnesení č. 93 / 11 /2020 k bodu č. 13
Zastupitelstvo obce Tuklaty
-bere na vědomí, že KS Tuklat a Tlustovous bude vybírat finance na vysázení cesty na p. č. 367 a
-schvaluje, že obec bude provádět zálivku v následujících třech letech po vysázení stromů v nové aleji.

Usnesení č. 94 / 11 /2020 k bodu č. 14
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje návrh ceny pachtovného 4,5% z ceny půdy vyměřené pro daň z nemovitost za jeden pronajatý hektar a
rok, pověřuje starostku podpisem dodatku.
Usnesení č. 95 / 11 /2020 k bodu č. 15
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje Rozpočtové opatření č.8/2020 tak, jak bylo navrženo

Usnesení č. 96 / 11 /2020 k bodu č. 16
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje využití prostoru na části pozemku č.126/1 pro tréninkové hřiště Čechie Tuklaty s oplocením, velikost
54x25 metrů. Přesné umístnění dle dohody. Hřiště bude veřejně přístupné, nebude uzamčené. Čechie Tuklaty se bude
podílet na výstavbě hřiště.
Usnesení č. 97 / 11 /2020 k bodu č. 17
Zastupitelstvo obce Tuklaty
-souhlasí se žádostí pana Z. Ženíška se založením stolního tenisu v Tuklatech, obec poskytne k tréninkům spodní
sál fary. Oddíl stolního tenisu bude zapsaný spolek a IČ.

Monika Petrisková
Starostka obce

Vyvěšeno: 25. 10. 2020
Sejmuto:
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