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

Zápis č. 1/2021
Ze zasedání obce, které se konalo dne 26.1.2021 od 19:00 hod v budově OÚ, Na Valech 19, Tuklaty.
Přítomni: Monika Petrisková, Ing. Jiří Kalivoda, Ing. Martina Pacovská, Ing. Jana Růžičková
Ivana Güntherová, Václav Zmrzlík, Ing. Michal Hrouda.
Omluveni: Martina Milotová, Lukáš Koníček.
Starostka Monika Petrisková zahájila zasedání zastupitelstva obce Tuklaty v 18:30 hod.,
Přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 7 zastupitelů, zasedání bylo řádně svoláno
a je usnášení schopné.
Ze zasedání obecního zastupitelstva je pořizován zvukový záznam Ing. Michalem Hroudou.
Zápis pořizuje Ivana Güntherová.
Toto zasedání je veřejné.
Zastupitelé a přítomní hosté jsou povinni mít roušku a dodržovat předepsané dva metry odstup.
Starostka navrhla program s těmito body:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prezence
Schválení programu
Pověření dvou členů ZO k ověřování zápisu ze zasedání ZO
Zpráva starostky
Střednědobý výhled obce Tuklaty 2021 – 2023
Smlouva se Sběrným dvorem Úvaly
Veřejnoprávní smlouva o zajištění povinné školní docházky v jiné obci
Doplnění směny pozemků s církví
Připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-126027611/VB/003 p. č. 1168
11. Nákup termokamery pro JSDH Tuklaty
12. Ošetření a kácení vybraných dřevin
13. Příspěvky zastupitelů

Bod č.2: Schválení programu
Zastupitelstvo obce Tuklaty
-schvaluje program zasedání zastupitelstva tak jak je navržen:
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Pro:

7(všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se: 0

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

Bod č.4: Zpráva starostky
Viz příloha

Bod č.5: Střednědobý výhled obce Tuklaty 2021-2023
Návrh Střednědobého výhledu obce Tuklaty byl zveřejněn 4. 1. 2021 na úřední desce obce Tuklaty. Výhled
Starostka odpovídá na dotazy občanů a vysvětluje některé body rozpočtu.
Usnesení č. 1/1/2020 k bodu č. 5
Zastupitelstvo obce Tuklaty
-

schvaluje střednědobý výhled obce Tuklaty na roky 2021 – 2023 tak, jak byl navržen (je přílohou
zápisu)

Pro:

7(všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se: 0

Bod č.6: Smlouva se Sběrným dvorem Úvaly
Starostka předložila k jednání návrh smlouvy se Sběrným dvorem Úvaly. Jedná se o využívání nového
sběrného dvora v Úvalech pro naše občany bezplatně, s výjimkou ukládání některých druhů odpadů. Pro
několik položek bude platit množstevní limit na č.p. a rok. Ceník platný v novém svěrném dvoře bude vyvěšen
na webových stránkách obce. Občané jej budou moci využívat od 1. 2. 2021.
Usnesení č. 2/1/2020 k bodu č. 6
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Zastupitelstvo obce Tuklaty
-

schvaluje záměr spolupráce mezi Technickými službami Úvaly a obcí Tuklaty o využívání sběrného
dvora Úvaly pro občany Tuklat a Tlustovous a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Pro:

7(všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se: 0

Bod č.7: Veřejnoprávní smlouva o zajištění povinné školní docházky v Jiné obci
V případě zájmu rodičů dětí našich obcí o zajištění školní docházky v obci Jirny byla navržena smlouva pro
obec Tuklaty pro druhý stupeň základní školy (šestý až devátý ročník). Jedná se o 8 míst.
Usnesení č. 3/1/2020 k bodu č. 7
Zastupitelstvo obce Tuklaty
-

schvaluje smlouvu s obcí Jirny a schvaluje úhradu 8000 Kč za žáka za školní rok

Pro:

7(všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se: 0

Bod č.8: Doplnění směny pozemku s církví
Ve směnné smlouvě s církví i v usnesení zastupitelstva se zapomnělo na pozemek p.č. 487 výměra 14 763
m2 k.ú. Tlustovousy.
Tento pozemek byl oboustranně odsouhlasen s církví a též byl řádně uveden ve zveřejnění záměru.
Usnesení č. 4/1/2020 k bodu č. 8
Zastupitelstvo obce Tuklaty
-

doplňuje usnesení č. 114/13/2020 a schvaluje směnu pozemku p.č. 487 o výměře 14 763 m2 k.ú.
Tlustovousy."
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Pro:

7(všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se: 0

Bod č.9: Připojení k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro Tibet“
Připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Usnesení č. 5/1/2020 k bodu č. 9
Zastupitelstvo obce Tuklaty
-

schvaluje připojení k mezinárodní kampani a vyvěšení vlajky

Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se: 1 ( ing .Jana Růžičková)

Bod č. 10: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-126027611/VB/003 p. č. 1168
Jedná se o pokládku nového kabelového vedení NN a pokládku nového uzemnění, 120 bm.
Usnesení č. 6/1/2020 k bodu č. 10
Zastupitelstvo obce Tuklaty
-

schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV12-6027611/VB/003 p. č. 1168, schvaluje částku jednorázovou náhradu ve výši 113 300 Kč + DPH

Pro:

7(všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se: 0

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

Bod č.11: Nákup termokamery pro JSDH Tuklaty
Jedná se o termokameru, která bude sloužit ke kontrole skrytých ohnisek jak v objektech, tak například i při
dohašování ohniště po pálení roští, čarodějnic nebo při lesních požárech kdy hoří kořeny stromů atd. Jde o
cenově nejnižší typ kamery, která je ale svými vlastnostmi pro potřeby JSDH zcela dostačující. Termokamery
se dále používají při vyhledání osob za tmy nebo v zakouřeném prostředí.
Z prověřených dodavatelů je opět nejlevnější PRO-BO z Nového Boru za 26113kč+obal za 770kč
Usnesení č. 7/1/2020 k bodu č. 11
Zastupitelstvo obce Tuklaty
-

schvaluje nákup termokamery za 26 113,- + obal za 770 Kč.

Pro:

7(všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se: 0

Bod č.12: Ošetření a kácení vybraných dřevin
Na základě dendrologického posudku jsme oslovili dodavatele o cenovou nabídku na kácení, zdravotní a
redukční řezy a vazby. Bylo nutno zažádat i o stanovisko Národního památkového úřadu. Pokácené stromy
musí být nahrazeny novou výsadbou.
Cenové nabídky na kácení a ošetření stromů
Jméno

Cena
celkem

Kácení stromů Ošetření stromů a vazby

Likvidace dřevin

Jaroslav Syrovátka 279.900,- Kč bez DPH
není
Petr Štindl
204.500,- Kč plátce

83.000,- Kč

151.900,- Kč

45.000,- Kč

93.000,- Kč

111.500,- Kč

nelikvidují

Luboš Šídlo

212.200,- Kč bez DPH

98.500,- Kč

113.700,- Kč

nabídka nezahrnuje cenu

ing. Šebek

133926,- Kč

36974,- Kč

96952,- Kč

ANO, je zahrnuta v
ceně kácení a ošetření

není
plátce
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Usnesení č. 8/1/2020 k bodu č. 12
Zastupitelstvo obce Tuklaty
-

schvaluje cenovou nabídku ing. Šebka za celkovou cenu 136 351,-Kč , v ceně je zahrnuta i likvidace
dřevin.

Pro:

7(všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se: 0

Bod č.13: Příspěvky zastupitelů
Starostka informuje o cenové příloze společnosti FCC pro rok 2021 k původní smlouvě, jedná se o navýšení
cca 10%.
Zastupitelstvo obce Tuklaty
-

bere na vědomí navýšení cen pro rok 2021

Připomínky hostů ZO:
Pí. Voženílková - upozorňuje na nízký tlak vody v obci.
P. Siničák - vznáší připomínku, že AG Energie Kolín zvyšuje ceny vodného a stočného, aniž by se zlepšily
služby na dodávku vody.
Starostka obce vznese dotaz na cenu a kvalitu služeb AG Energie Kolín, po poradě i s ostatními obcemi.
Ukončení zasedání: 19:36 hodin.

Monika Petrisková v.r.
Starostka obce

Ing. Michal Hrouda v.r.
ověřovatel zápisu

Ing. Jiří Kalivoda v.r.
ověřovatel zápisu
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Obec Tuklaty
Zastupitelstvo obce
Souhrn usnesení z řádného jednání obce, které se konalo 26.1.2021 od 18:30 hod v budově OÚ,
Na Valech 19, Tuklaty

Usnesení č. 1/1/2020 k bodu č. 5
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje střednědobý výhled obce Tuklaty na roky 2021 – 2023 tak, jak byl navržen (je přílohou zápisu)
Usnesení č. 2/1/2020 k bodu č. 6
Zastupitelstvo obce Tuklaty
-schvaluje záměr spolupráce mezi Technickými službami Úvaly a obcí Tuklaty o využívání sběrného dvora
Úvaly pro občany Tuklat a Tlustovous a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 3/1/2020 k bodu č. 7
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje smlouvu s obcí Jirny a schvaluje úhradu 8000 Kč za žáka za školní rok
Usnesení č. 4/1/2020 k bodu č. 8
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- doplňuje usnesení č. 114/13/2020 a schvaluje směnu pozemku p.č. 487 o výměře 14 763 m2 k.ú.
Tlustovousy."
Usnesení č. 5/1/2020 k bodu č. 9
Zastupitelstvo obce Tuklaty
-schvaluje připojení k mezinárodní kampani a vyvěšení vlajky
Usnesení č. 6/1/2020 k bodu č. 10
Zastupitelstvo obce Tuklaty
-schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-126027611/VB/003 p. č. 1168, schvaluje částku jednorázovou náhradu ve výši 113 300 Kč + DPH
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Usnesení č. 7/1/2020 k bodu č. 11
Zastupitelstvo obce Tuklaty
-schvaluje nákup termokamery za 26. 113,- + obal za 770 Kč.

Usnesení č. 8/1/2020 k bodu č. 12
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje cenovou nabídku ing. Šebka za celkovou cenu 136 351,-Kč, v ceně je zahrnuta i likvidace dřevin.

Monika Petrisková v.r.
Starostka obce Tuklaty

Vyvěšeno:
Sejmuto:

