OBEC TUKLATY
Na Valech 19 | 250 82 Tuklaty
IČO: 00235822
www.tuklaty.cz | info@tuklaty.cz
Zápis č. 2/2021

ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 23. 02. 2021 od 18:30 v budově OÚ, Na Valech 19,
Tuklaty.
Přítomni: Monika Petrisková, Martina Milotová, Lukáš Koníček, Ing. Jiří Kalivoda, Ing. Martina Pacovská,
Václav Zmrzlík, Ivana Güntherová
Omluveni: Ing. Jana Růžičková, Ing. Michal Hrouda
Starostka Monika Petrisková zahájila zasedání zastupitelstva obce Tuklaty 18:30hod., 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 Lukášem Koníčkem.
Zápis pořizuje Martina Milotová.
Toto zasedání je veřejné.
Zastupitelé a přítomní hosté jsou povinni mít roušky a dodržovat předepsané 2 metry odstup.

Starostka navrhla program s těmito body:
1. Schválení programu
2. Pověření dvou členů ZO k ověřování zápisu ze zasedání ZO
3. Zpráva starostky
4. Budoucí převedení vybudované polní cesty THC 6
5. Úprava a doplnění dopravního značení v obcích
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-126027611/VB/003
7. Příspěvky zastupitelů
8. Diskuse
9. Závěr
Bod č. 1: Schválení programu

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

Pro:

7 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

Bod č. 2: Ověřování zápisu ze zasedání ZO
Ověřením zápisu je pověřen Ing. Jiří Kalivoda a Lukáš Koníček
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Bod č. 3: Zpráva starostky
viz příloha

Bod č. 4: Budoucí převedení vybudované polní cesty THC 6
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad informoval obec Tuklaty, že zahajuje realizaci polní cesty
HPC 6 a odvodňovacího příkopu PK 1 v k.ú. Břežany II. Část této polní cesty bude vybudována na pozemku
p.č. 1568 v k.ú. Břežany II, který je ve vlastnictví obce Tuklaty. Krajský pozemkový úřad předpokládá, že celá
investiční hodnota cesty HPC 6 (jak na parcele KN 1569 ve vlastnictví Břežany II tak na parcelu KN 1568 ve
vlastnictví Tuklaty) bude převedena do majetku obce Břežany II, která se pak o cestu bude starat, stejně
jako tomu bylo u cesty P6 Tuklaty, kdy celá stavba byla převedena do majetku obce Tuklaty (včetně parcel v
k.ú. Břežany II). Převedení stavby a pozemku pod stavbou podléhá schválení zastupitelstva.
Usnesení č. 9 / 2 /2021 k bodu č. 4
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje budoucí převedení zkolaudované vybudované stavby polní cesty HPC 6 a pozemku p.č. KN
1568 v k.ú. Břežany II do vlastnictví obce Břežany II.

Pro:

7 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0

Bod č. 5: Úprava a doplnění dopravního značení v obcích
Byla provedena revize dopravních značek, bylo zjištěno, že některé značky chybí, jiné jsou ve špatném
technickém stavu, nejsou v noci dobře viditelné, mají hrany, které již neodpovídají novým normám, hodně
sloupků je nevyhovujících, bud jsou nabourané nebo jinak poničené.
Usnesení č. 10 / 2 /2021 k bodu č. 5
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje výměnu značek a sloupků za 45.852, -- Kč + DPH

Pro:

7 (všichni přítomní)

Proti:

0

Zdržel se:

0
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Bod č. 6: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-126027611/VB/003
Jedná se o pokládku nového kabelového vedení NN a pokládku nového uzemnění.
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 26. 1. 2021 přijalo Usnesení č. 6/1/2020 k bodu č. 10, kterým 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.
Smluvní strana ČEZ Distribuce, a.s. odmítla akceptovat výši náhrady s odvoláním na novelizaci zákona
č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, účinnou od 1. 1. 2021 a novelizaci vyhlášky č. č. 441/2013 Sb., k
provedení zákona o ocenění majetku (oceňovací vyhláška), účinnou od 1. 1. 2021.
ČEZ Distribuce, a.s. trvá na stanovení náhrady za věcné břemeno podle novelizovaného zákona a vyhlášky.
ČEZ Distribuce nám předložil ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí se stanovením náhrady za věcné
břemeno ve výši Kč 13 680,-Kć podle podrobného propočtu vyčísleného v příloze.
Usnesení č. 11 / 2 /2021 k bodu č. 6
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- ruší usnesení č. 6/1/2020 k bodu č. 10
- schvaluje Smlouvu o Budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12–6027611/VB/003 Tuklaty, JTS, KNN, p.č. 1168, schvaluje částku jednorázové náhrady ve výši Kč 13 680,Kč bez DPH.
Pro:

6 (všichni přítomní)

Proti:

1 (Koníček Lukáš)

Zdržel se:

0

Bod č. 7: Příspěvky zastupitelů:
Nikdo ze zastupitelů nemá příspěvek.

Bod č. 8: Diskuse:
Přihlásila se paní Kuneš, která zaslala email paní starostce, kde informovala, že rodiče mají nové informace,
které by chtěli prodiskutovat. Na žádost paní starostky, aby poslali podklady, nebyla žádná odezva. Rodiče
nové informace neměli, zopakovali své dotazy, které se řeší od 10/2020. Dále požadují, aby byla vytvořena
anketa, zda by chtěli občané Tuklat a Tlustovous výstavbu 2. stupně ZŠ. Paní starostka odpovídá, že tato
otázka byla již v TT novinkách vytištěna v článku pana Drbohlava, Kuneše, Vyhnala a odezva dle informací
pana Drbohlava byla nulová. Paní starostka dále informuje, že se dotazovala v okolních obcích na jejich
zájem se účastnit na vytvoření svazkové školy pro 2. stupeň v Tuklatech. Žádná z oslovených obcí o školu
v Tuklatech neprojevila zájem.
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Reakce některých rodičů byla, že Zpravodaj Tuklat a Tlustovous nikdo nečte a ani zápisy ze zastupitelstva
/ZO/. Zastupitelstvo zváží vydání ankety.
Diskutuje se na téma přijetí dětí do ZŠ Jirny/8 míst-zajištěno v roce 2020 pro nástup v roce 2021/ možnosti
posunutí autobusu/Horoušany – Jirny/. Rodiče řeší málo informovanosti – jsou informováni emailem, který
dle dohody ze ZO přeposílá rodičům paní Krutinová.
Dotazy na přestup na 2. stupeň, Svazkovou školu v Českém Brodě – rodiče byli informováni, že schůzka
bude 24. 02. 2021. Výsledek jednání bude emailem zaslán paní Krutinové, která jej přepošle všem rodičům.
Dále se diskutuje o školství, přestupech, nedostatečných místech v celém kraji, neschopnosti úředníků atd.
Pan Bernát se dotazuje na výběrové řízení na projektanta oprav 5-ti vybraných ulic. Paní starostka odpovídá,
že vše proběhlo a JUDr. Němečková bude otvírat obálky s nabídkami. Dále pan Bernát a Kolínský informují,
že nebyly v lednu zasypány díry v ulici v Jezírkách. Dle záznamů OU měly být. Paní starostka prověří.
Další dotaz byl na rekonstrukci ulice Hlavní, kdy budou opraveny díry – paní starostka odpovídá, že ulice
patří Středočeskému kraji, opravy neustále urguje.
Pan Voženílek v diskusi řešil stav poslední třetiny ulice Na Kopečku, která má obyvateli této části ulice
vyježděné koleje a jsou blátivé. Starostka o tomto stavu ví, půjde se podívat na současný stav a budou
navrženy varianty řešení.
Pan Siničák se dotazuje ohledně vznesení dotazu na AG Energie Kolín na důvod navýšení cen, dále si stěžuje
na velmi špatný tlak vody. Paní starostka odpovídá, že vše řeší i se starosty okolních obcí.

Zastupitelstvo ukončeno v 20:00 hod.

Ing. Jiří Kalivoda v.r.

Lukáš Koníček v.r.

ověřovatel zápisu

ověřovatel zápisu
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Obec Tuklaty
Zastupitelstvo obce

Souhrn usnesení z řádného jednání zastupitelstva obce, které se konalo 23. 02. 2021. od 18:30 hod. v
budově OÚ, Na Valech 19, Tuklaty.

Usnesení č. 9 / 2 /2021 k bodu č. 4
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje budoucí převedení zkolaudované vybudované stavby polní cesty HPC 6 a pozemku p. č. KN
1568 v k. ú Břežany II do vlastnictví obce Břežany II.
Usnesení č. 10 / 2 /2021 k bodu č. 5
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schvaluje výměnu značek a sloupků za 45.852, -- Kč + DPH
Usnesení č. 11 / 2 /2021 k bodu č. 6
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- ruší usnesení č. 6/1/2020 k bodu č. 10
- schvaluje Smlouvu o Budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12–6027611/VB/003 Tuklaty, JTS, KNN, p.č.1168, schvaluje částku jednorázové náhrady ve výši Kč 13. 680,Kč bez DPH

Monika Petrisková v.r.
Starostka obce

Vyvěšeno: 5.3.2021
Sejmuto:

