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Sloupek pro starostku

Tuklat a tlustovous
Milí tuklatští
a tlustovouští,
máme tu podzim.
Doba prázdnin a dovolených skončila. Ráda bych Vás nalákala na
akce které připravujeme, abychom
si podzim náležitě užili. A začneme
hned v listopadu Svatomartinským
lampionovým průvodem. Uskuteční
se ochutnávka vín z Klučovského
vinařství a dnes již tradiční Obecní
ples. V minulém roce jsme si neužili společného rozsvícení vánočního
stromu, tak doufám, že letos nám
tuto akci nic nezkazí. Připravujeme
Mikulášské překvapení a o vánoční
koncert v Tuklatském kostele také
nepřijdete.

Zasílání
obecních SMS
zpráv
O aktuálním dění v obci máte možnost se
dozvědět prostřednictvím SMS zpráv zasílaných z OÚ na váš telefon. Prostřednictvím
SMS jsou rozesílány především důležitá, aktuální a někdy i naléhavá upozornění. Pokud
ještě tyto informace nechodí na Váš telefon,
můžete si o jejich zasílání zažádat na OÚ
Tuklaty.

Čekárna –
úschovna kol
na nádraží
Obec umožňuje obyvatelům, aby si mohli v letních měsících uschovat kola v čekárně na vlakovém nádraží. Úschovna kol
bude uzamčena cca od dubna, v zimě bude
otevřena pro cestující. Klíč od čekárny si
můžete za poplatek 50,- Kč vyzvednout na
Obecním úřadě.

Vítání občánků
Skoro po dvou letech jsme mohli opět přivítat naše nejmenší. Tentokrát na dvě skupiny
a dohromady bylo přivítáno 19 nových občánků. Vítání se uskutečnilo v horním sále
fary. Obec obdarovala děti dárkem a rodiče
se podepsali do Kroniky vítání občánků.
Přejeme všem dětem a jejich rodičům krásný a úspěšný život a aby se jim v našich
obcích pěkně žilo.

NOVÝ ZAMĚSTNANEC ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ A ZELENĚ
Milan Styblík
Na email udrzba@tuklaty.cz nebo na tel.
č. 777981793 můžete nově nahlašovat podněty, opravy nebo stížnosti. Můžete objednávat odvoz zeleně nebo se informovat.

Poděkování
Rád bych poděkoval Obecnímu úřadu za poskytnutí prostor na moji výstavu Z českého
hornictví a návštěvníkům za jejich zájem.
Děkuji
Antonín Duchan

Ve Zpravodaji se dočtete o akcích,
které se povedly. O tom, co se podařilo dokončit a na čem se pracuje.
Těším se na naše společné setkávání a přeji Vám krásný podzim

1. ČERTOVSKÁ
JÍZDa
Letos čerti nechodí, letos čerti projíždí.
SDH Tuklaty ve spolupráci s Obením úřadem a nadšenými spoluobčany připravují
1. ČERTOVSKOU JÍZDU, na které děti
postrašíme a zároveň sladkým
balíčkem potěšíme.
Akce se připravuje na 5.12.2021, bližší
informace budou zveřejněny.

Monika Petrisková
Starostka obce
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Zprávy z obecního zastupitelstva

Usnesení ze ZO č. 6 – 2.6.2021
- schvaluje uzavření smlouvy se společností
Zemprastav za cenu celkem 2.055.790,-Kč
s DPH na výstavbu 3 tůní v Tlustovousech
a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Celá
částka bude hrazena z dotace OPŽP
- schvaluje částku 174.086,51Kč s DPH jako
navýšení na opravu jižní stěny
- schvaluje ukončení Veřejnoprávní smlouvy č. 2/2007, uzavřené obcí podle zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů, uzavřené s městem
Český Brod dne 19.3.2007. Zastupitelstvo
pověřuje starostku podáním výpovědi této
veřejnoprávní smlouvy. V platnosti zůstává
smlouva s městem Úvaly
- schvaluje cenovou nabídku přemístění přívodu
elektřiny fary do nového odběrného místa za
37.182,-Kč a schvaluje cenovou nabídku do
35.000,- Kč od firmy Baunet za dokončení přepojení tepelných čerpadel firmou, která je montovala
- schvaluje opravu střechy na bytovém domě
Ke Školce 159 za cenu do 200.000,-Kč, případné navýšení ceny se bude řešit po odkrytí
střechy

Usnesení ze ZO č. 7 – 29.6.2021
- schvaluje nabídku společnosti Flexum Trade
a.s. na technický dozor investora – stavba tůní
Tlustovousy za částku měsíčně 16.335,-Kč,
celkem tedy za 6 měsíců stavby 98.010,-Kč
a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- projednalo Závěrečný účet společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Tuklaty za rok 2020 a schvaluje s výhradou a přijímáme tato nápravná opatření:
- Při přezkoumání hospodaření obce Tuklaty
za rok 2020 byly zjištěny chyby a nedostatky,
které nemají závažnost nedostatků podle paragrafu 10 odst. 3 písm. C)
- účetní chyby a nedostatky:
Paragraf 3111 - opravy a udržování - částka
ve výši 16.600,-Kč ze dne 22.6.2020 převýšily finanční prostředky schváleného rozpočtu
k datu úhrady. Toto překročení bylo narovnáno
rozpočtovým opatřením schváleným ZO dne
30.6.2020.
Paragraf 3414 – ostatní sportovní činnost - částka ve výši 150.000,-Kč ze dne 2.7.2020, částka
8.500,-Kč ze dne 13.7.2020 a částka 6.210,-Kč
ze dne 10.7.2020 převýšily finanční prostředky
schváleného rozpočtu k datu úhrady. Toto překročení bylo narovnáno rozpočtovým opatřením schváleným ZO dne 24.7.2020. Konečný
zůstatek účtu 346 – pohledávky za vybranými
vládními institucemi ve výši 1.087.994,49Kč neodpovídá skutečnosti. Přijetí peněz 11.11.2020
z poskytnuté dotace Energetické úspory objektu
čp.19 na bankovní účet bylo omylem účtováno
do výnosů na účet 672. Správně mělo být účtováno jako úhrada pohledávky
- schvaluje v souladu s vyhláškou č.220/2013

Sb., řádnou účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Základní škola Tuklaty, sestavenou k 31.12.2020
- schvaluje Smlouvu o zřízení věčného břemene – služebnosti IV-12-6028764/2, Ke Hřišti,
kNN p.č. 127/2, souhlasí s úhradou 1.000,-Kč
za věcné břemeno
- schvaluje RO č. 4/2021, tak jak bylo navrženo
- schvaluje v souladu s vyhláškou č.220/2013
Sb. řádnou účetní závěrku obce Tuklaty, sestavenou k 31.12.2020. Zastupitelstvo současně rozhodlo o převodu hospodářského
výsledku za rok 2020 na účet 432 – Výsledek
hospodaření předcházejících účetních období
ve výši Kč 6.491.954,52Kč

Usnesení ze ZO č. 8 – 21.9.2021

- zastupitelstvo odsouhlasilo organizačně
a vlastnicky zajistit zbudování vodovodu v ulici
V Jezírkách. Vodovod bude financován z dotace, spoluúčast bude výhradně hrazena obyvateli ulice V Jezírkách. Obec uhradí žádost
o dotaci, odměnu za získání dotace, výběrové
řízení na zhotovitele. Projekt již uhradila.
- schvaluje rozdělení hospodářského výsledku
ve výši 51.036,64Kč takto: do rezervního fondu 41.036,64Kč, do fondu odměn 10.000,-Kč
- schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č.IV-12-6028166/VB/1, Tuklaty, Akátová p. č. 30/5, schvaluje poplatek za věcné
břemeno ve výši 1.000,-Kč
- schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021, tak
jak bylo navrženo
- schvaluje a přijímá dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 49.000,-Kč na dovybavení mobiliáře tuklatské knihovny a uzavře se
Středočeským krajem smlouvu o poskytnutí
dotace
- schvaluje cenu za skutečné provedení oprav
3 vpustí v ulici Na Rafandě za 33.250,80Kč
a opravu 20 m3 výtluků za částku
32.720,82Kč. Obě od společnosti DIPOS
- schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č.IE-12-6010448/VB/02 B Ke Školce 159
- schvaluje smlouvu se společností DIPOS na
opravu 1000m2 místních komunikací za částku 679.415,-Kč s DPH
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021 Požární řád obce
- schvaluje koeficient ve výši 3 pro celé území
obce a schvaluje OZV č. 2/2021 o stanovení
místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
- schvaluje finanční prostředky z rozpočtu obce
na kastrace koček k zamezení přemnožení
toulavých a podvyživených koťat a schvaluje navrženou smlouvu se společností Tlapky
Mochov z.s. – částku 20,-Kč za celodenní
péči /krmný den/
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Řekněte si
o kotlíkovou
dotaci - výměna
starých neekologických kotlů
Program na výměnu neekologických kotlů, tzv.
kotlíkové dotace, vstupuje do nové fáze. Od
1. září 2022 bude podle zákona o ochraně
ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle
pouze 3. a vyšší třídy podle ČSN EN 303-5.
Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a bude
nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje
vytápění. Více informací naleznete na našich
stránkách https://www.tuklaty.cz/zivot-v-obci/
aktuality/kotlikova-dotace.

Místní koeficient
daně z nemovitosti se měl zvýšil na
hodnotu „3“
Daň z nemovitosti je jedinou daní, kterou bez
přerozdělování státem obec dostane jako svůj
příjem. Obce a města prostřednictvím rozhodnutí svého zastupitelstva mají také možnost
vydáním obecně závazné vyhlášky ovlivnit výši
této daně. Základní sazbu této daně určuje stát
zákonem. Její výši ovlivňuje koeficient velikosti
obce určený počtem obyvatel. Základní sazba
daná zákonem může být zvýšena koeficientem,
o kterém rozhoduje samotná obec, respektive
její zastupitelstvo. Pokud obec nic nemění, má
koeficient hodnotu „1“. Maximální možná hodnota koeficientu je „5“. Místní koeficient se neuplatňuje na pozemky vedené jako orná půda,
chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý
travní porost. Místní koeficient se týká zastavěných ploch a zpevněných ploch používaných
k podnikání.
S ohledem na plánovaný rozvoj veřejné infrastruktury (výstavba svazkové školy, výstavba
chodníků, oprava komunikací a další náročné
akce) rozhodli a schválili dne 21. 9. 2021 zastupitelé obce Tuklaty místní koeficient s hodnotou „3“. Původní návrh bylo uplatnění koeficientu od 1. 1. 2022 pro daň z nemovitostí placenou
v roce 2022.
Čertovo kopýtko se však skrývá v ustanovení
zákona o dani z nemovitých věcí, podle kterého obecně závazná vyhláška obce, kterou se
stanoví místní koeficient, musí nabýt platnosti
nejpozději do 1. října, aby koeficient platil již
pro daně v následujícím roce. Bohužel jsme
přehlédli tento zákonný termín a naše vyhláška
nabyla platnosti opožděně. Z této chyby jsme
se poučili a připravíme vyhlášku znovu tak, aby
stanovila místní koeficient pro rok 2023.

Výstavba chodníku
Ke Mlýnu v Tlustovousech
Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele
chodníku. V tuto chvíli se vyhodnocují nabídky.
Chodník musí být vybudován do konce roku
2022, abychom nepřišli o dotaci.

Rekonstrukce jižní stěny fary
Tato stěna, která byla v havarijním stavu, je již
opravena. Hledáme vhodné dotační tituly pro
opravy dalších stěn.

Projektová dokumentace na přístavbu tělocvičny u Základní školy
Tuklaty
Práce na projektové dokumentaci byly zahájeny.

Nová hasičárna Tuklaty
Získali jsme dotaci na výstavbu hasičárny. Z důvodu velkého rozpočtu dle původní studie musí
být upraven projekt. Musíme zmenšit stavbu,
abychom mohli tuto stavbu ufinancovat.

Projektové dokumentace na rekonstrukce 5 komunikací v obcích
Projekční práce na rekonstrukce 3 komunikací jsou v plném proudu – K Bytovkám, Liliová

Oprava obecních komunikací
Ve chvíli, kdy vyjde tento Zpravodaj, se opravy
budou chýlit ke konci.

Rekonstrukce střechy obecního
domu Ke Školce 159
V červenci byla rekonstrukce střechy dokončena.

Výstavba tůní v Tlustovousech
Práce budou zahájeny začátkem listopadu.

Vodovodní řad ulice V Jezírkách
Obdrželi jsme projektovou dokumentaci na
výstavbu vodovodu v ulici V Jezírkách. Cena
je 6 300 000 Kč. Ulice V Jezírkách má jen
kanalizační řad. Zastupitelstvo odsouhlasilo
organizačně a vlastnicky zajistit zbudování
vodovodu v ulici V Jezírkách. Vodovod bude
financován z dotace, spoluúčast bude výhradně hrazena obyvateli ulice V Jezírkách. Obec
uhradí žádost o dotaci, odměnu za získání dotace, výběrové řízení na zhotovitele. Uhrazení
projektové dokumentace bylo již schváleno
z prostředků obce.

Během září bude vytyčena obecní cesta
p. č. 367, nově Mlýnská alej, která bude osázena stromy, na které přispělo hodně našich
občanů. Slavnostní otevření této aleje je naplánováno na 28. 11. 2021 od 14 hodin. Informace budou na plakátech i na webových
stránkách obce.

NAROZENÍ:
Patrik Švercl
Lada Svobodová
Richard Uko
Vojtěch Hromádka
Mila Mathilde Delmotte
Vivian Sokolová
Albert Vaníček
Pavel Tomek

Gratulujeme!

Navýšení stožárů veřejného osvětlení
V souvislosti s ukládáním kabelů do země

Společenské akce
2021

organizuje

6.11.

Lampiónový průvod

Kulturní sdružení

9.11.

Ochutnávka vínz Klučova

Obecní úřad

20.11. Obecní ples

Obecní úřad

27.11. Poslední leč

Myslivecký spolek

4.12.

Rozsvícení stromu

KS, Obecní úřad

5.12.

Čertovská jízda

SDH a OÚ

2022

v ulici Ke Skalce v Tlustovousech a v ulici
Hlavní v Tuklatech připravujeme projektovou
dokumentaci pro navýšení stožárů veřejného
osvětlení v ulici K Lávce a Ke Skalce. Řešíme
také chybějící lampu v ulici Spojovací – Járy
Cimrmana.

JUBILANTI:
Vlasta Lafková
Miroslav Šmejkal
Zdeňka Froncová
Jan Rusý
Bohumil Hanuš
Emílie Fořtová
Josef Mysliveček
Věra Šnejbergová
Miroslava Slavíková
Věnceslava Procházková
Milada Chábová
Hana Pospíšilová
Do dalších let přejeme mnoho
zdraví, štěstí a pohody!

organizuje

8.1.

Tříkrálový běh

Kulturní sdružení

15.1.

Ples Čechie

Čechie Tuklaty

30.4.

Čarodějnice

Kulturní sdružení

18.6.

MotoROCK 2022

Obecní úřad

ÚMRTÍ:
Jiří Strachota
Marie Tlustá
Vitošová Anna
Čest jejich památce.
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Projekty obce

PROJEKTY OBCE

a Na Patnáctém. Na opravu těchto komunikací
bychom chtěli zažádat o dotace.

Oznámení

Na čem pracujeme…

Škola

Jak se vede
našim žákům na
druhém stupni
Naši žáci odcházejí po ukončení 5. třídy na
druhý stupeň do jiných škol. Většinou to jsou
6. třídy v okolních školách, někdy gymnázia.
Mnozí lidé si možná už od obnovení školy
v Tuklatech před 12 lety kladou otázky: Naučí se tu naše děti všechno, co je potřeba?

Jak obtížný bude pro ně přestup na jinou
školu? Zvládnou nároky druhého stupně?
Jsou to otázky pochopitelné. Po letech, kdy
už z naší školy odešla na druhý stupeň do
jiných škol celá řada žáků, mohu říci, že
není důvod k obavám. Naši žáci si vedou
dobře, jsou připraveni a umí vše potřebné.
Náš školní vzdělávací program, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání, předchází školnímu
vzdělávacímu programu, který budou žáci
plnit na druhém stupni, návaznost je daná.

Úroveň vědomostí a dovedností je na srovnatelné úrovni s jinými školami.
V naší škole podporujeme u žáků také osobnostní a sociálním rozvoj, což se kladně projevuje v jejich přístupu a chování. Ředitelé
a učitelé, se kterými hovořím, se vyjadřují,
že s dětmi z Tuklat nejsou problémy. Rodiče
bývalých žáků i žáci sami mluví o tom, že
přestup zvládli dobře. A děti rády vzpomínají. Je znát, že jim tady bylo dobře.
Ludmila Plesná, ředitelka ZŠ Tuklaty

Otevírací doba
Studánka?
se malou atrakcí často navštěvovahospody KOVÁRNA Stala
nou. Je to dobrý pocit tam přijít a zjistit, že
návštěvníci po sobě uklidí a nenechají tam
od 6.10. 2021
Budeme mít pro Vás otevřeno od pátku do
neděle.
pátek 16 - 22 hodin
sobota 15 – 22 hodin
neděle 15 – 21 hodin
a pozor, máme pro Vás překvapení – na
dlouhé zimní večery jsme pro Vás připravili
v KOVÁRNĚ šipky. Už je zbývá jen nainstalovat.
Těšíme se na Vás!
Tým hospody KOVÁRNA
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žádné odpadky. Přesto se najdou jedinci,
kteří dokáží škodit. Jak si vysvětlit poškození stávající lípy a jeřabiny pravděpodobně
sekerou? Tyto stromy jsme několik let ošetřovali a zalévali, v době sucha někdy obden.
Vzpomínám přitom na Pepu Zikmunda, i ten
měl na tom velikou zásluhu. Nechápu, jak
může někdo ublížit takovým stromům. Pomozte, prosím, při ochraně tohoto místa.
Studánka.
Tyto řádky píší velmi nerad. Musím se ale
připojit k předešlému článku, protože vandalství nadále pokračuje. U pěšiny ke studánce někdo vyhodil dva pytle sutě. Před
lety jsme tam sebrali osm pytlů odpadků.
Této akce se zúčastnily především děti.
Následně se najdou ještě slušně řečeno
vandalové, kteří dokáží kazit práci druhých.
Pomozte nám proti nim zakročit. Nejde jenom o studánku.
Václav Krupka

Projekty obce

Oslava
Mezinárodního
dne seniorů
v Tuklatech
Letos jsme opět u příležitosti Mezinárodního
dne seniorů uspořádali pro naše spoluobčany zábavné odpoledne s hudbou a pohoštěním. Zahrát přijeli Staropražští pardálové.
Měli takový úspěch, že prý je máme opět
pozvat do Tuklat. Písničky zpívali všichni
dohromady a na konec zahráli i Vltavu od
Bedřicha Smetany.
Jsem ráda, že si přišli zatancovat, zazpívat,
popovídat s přáteli a známými a prožít příjemné odpoledne, které se protáhlo až do
pozdního večera. Podle úsměvů ve tvářích
si to všichni užili!
Těším se na další milé a příjemné setkání
určitě dřív než za rok!
Monika Petrisková, starostka obce

Knihovna hledá dobrovolníka
Máte/š rád/a knihy, deskové hry, lidi? Knihovna hledá právě tebe/Vás.
POŽADAVKY: věk 15+, kladný vztah ke knihám, deskovým hrám, lidem (a především dětem)
KDY: dle domluvy ve středy 16.30-18.00 (když se bude konat Klub deskových her nebo jiná
akce), odhadem 2x měsíčně
ODMĚNA: dle domluvy
KONTAKT: knihovna@tuklaty.cz, 606 509 687
Jitka Šrajerová

Z pohádky
do pohádky
V neděli 12. září proběhl již 12. ročník Z pohádky do pohádky, kterou organizuje Kulturní sdružení Tuklat a Tlustovous ve spolupráci s obcí. Zúčastnilo se 96 dětí. Děti si
u pohádkových postaviček vyzkoušely různé dovednosti a za svoji snahu získali malou
odměnu. Setkaly se s Jeníčkem a Mařenkou, vodníky, Ferdou a Beruškou, s králíky
Bobem a Bobkem, Patem a Matem, princeznami, Křemílkem a Vochomůrkou, Bílou
paní, vílou Amálkou, Čarodějnicemi a motýlem Emanuelem a Makovou panenkou.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli tuto
akci zorganizovat!
Těšíme se s Vámi opět za rok!
Za Kulturní sdružení Tuklat a Tlustovous
Naďa Lojínová
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Hasiči

SDH Tuklaty
26.6. jsme se zúčastnili Dětského dne na
Čechii. Pro děti bylo připraveno hašení domečku, mohli si prohlédnout a vyzkoušet
naši techniku a nakonec pro ně byla připravena pěna.

Rybáři

29.6. jsme byli požádání vedením obce o pomoc při odstranění nalomené větve staré
vrby v lokalitě zvané „Mrchoviště“. Jednotka vyjela vozem Fiat Ducato DA L1Z v počtu
1+1. Při příjezdu na místo zásahu byla zjištěna nalomená větev o průměru 60cm visící
ještě na kmeni bránící přístupu na louku, kde
probíhá sušení sena. Před příjezdem jednotky byla větev odstraněna p. Krupkou z komunikace ul. Hlavní. Visící větev byla odříznuta
a na zemi rozřezána a následně pomocí traktorbagru p. Krupky odstraněna z příjezdové
cesty na přilehlou louku.

Dne 9.7.2021 KOPIS Stč. kraje vyhlásilo
jednotce poplach. Jednalo se o technickou
pomoc - čerpání vody z podchodu pod železniční tratí. Jednotka vyjela požadovanou
technikou. Průzkumem byla zjištěna vysoká
hladina vody, která neumožňovala průchod
ani po zvýšené provizorní lávce. Na čerpání vody bylo použito plovoucí čerpadlo a 1
hadice B.

1.10. proběhlo prověřovací cvičení. Tématem cvičení byla likvidace požáru hromady
dřeva, která se vymkla kontrole při ohlášeném pálení na soukromém pozemku. Dále
po celou dobu pálení provádět požární dozor. Cílem cvičení bylo na úrovni taktického
řízení procvičit a ověřit: - činnost velitele
zásahu a družstva efektivně řídit zásah
a prověřit jeho činnost při organizaci místa

zásahu - ověřit časovou dostupnost členů
jednotky při vyhlášení poplachu - ověřit
dobu výjezdu od vyhlášení poplachu - procvičit signály a komunikaci pomocí RDST
- procvičit tvorbu dopravního vedení s rozdělovačem a útočné D proudy - procvičit
a absolvovat pravidelnou odbornou přípravu
NDT - procvičit a uživatelsky se seznámit
s termokamerou Reveal Fire Pro ve výbavě
jednotky. Cvičení proběhlo v pořádku a členi
jednotky zdokonalili své dovednosti.
Proběhlo několik brigád na technice (nové
obutí Tatry, vestavba do přívěsného vozíku a dopravního automobilu, absolvování STK,...), budovách (natření vrat garáží,
oprava střechy na klubovně,...) a zázemí.
Bohužel nás v uplynulém období navždy
opustil bratr Jiří Strachota. Čest jeho památce.
Zajímá vás práce hasičů? Máte nové nápady na zajímavou činnost? Neváhejte nás
kontaktovat, členy přibíráme stále.
Lukáš Koníčeka Michal Tuček
web: http://www.sdhtuklaty.cz/
e-mail: sdhtuklaty@seznam.cz

Zpráva rybářského spolku
Připravujeme tento rok poslední členské brigády. Posekáme trávu
kolem rybníků a pomalu se chystáme na zimu. Máme vyrobené
nové cedule k označení revíru. Už teď připravujeme valnou hromadu
našeho spolku na začátek roku 2022. Zpracováváme rozpočet na
další naši činnost pro další rok.

Rybářský kroužek se po prázdninách opět rozběhl. Chystáme se na
výuku v naší klubovně. Připravíme se na svazové rybářské zkoušky.
Rybářsky spolek Tuklaty a Tlustovousy
https://rybar-tt.webnode.cz/
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Nová dubová ĂůĞũ propojí důƵƐƚŽǀŽƵƐǇ Ă Úvaly,
naváže ŶĂ ůĞũ úvalských dětí͘ Ještě ũĞĚŶŽƵ
ďǇĐŚŽŵ chtěli poděkovat vám, milým donátorům͘
Samozřejmě ŝ všem, kteří ũƐƚĞ ƐĞ ǌĂƉŽũŝůŝ ƐǀŽƵ
ĂŬƚŝǀŝƚŽƵ͕ ŽďĐŝ dƵŬůĂƚǇ Ă městu Úvaly͘
Události se zúčastní i regionální historik Jan Psota.

Otvíráme
pingpongový klub,
přidejte se!
V pátek 15. října byla na faře v Tuklatech oficiálně zahájena činnost místního pingpongového klubu. I když, je třeba říci, že žádné oficiality neproběhly. Asi dvacet dospělých a dětí
si prostě přišlo zahrát, pobavit se, protáhnout
tělo a seznámit se s ostatními hráči. Atmosféra byla vynikající, všichni zúčastnění si první
seznamovací trénink skvěle užili. „Potěšila
mě vysoká účast, nadšení pro hru i příznivá
odezva budoucích členů našeho pingpongového týmu,“ pochvaloval si trenér Zbyněk
Ženíšek, a dodal: „Cílem prvního tréninku bylo
hlavně posoudit úroveň hráčů a rozdělit je do
skupin dle výkonnosti, aby si každý dobře zahrál a abychom se postupně propracovali do
stadia, kdy se můžeme účastnit regionálních
soutěží a poměřit síly s ostatními týmy.“

Děti a mladší hráči mohou trénovat na faře každé úterý a pátek od 17 do 18 hodin, dospělí
pak od 18 do 20 hodin. Další příznivci pingpongu jakéhokoli věku či úrovně se mohou
přidat. Jste srdečně vítáni, stačí dorazit v uvedených dnech a časech na faru. Čeká na vás
kompletně vybavená hrací místnost se dvěma
stoly, zábranami i sběračem míčků. V budoucnu se plánuje i nákup tréninkového robota.
Navíc se po příjemně stráveném sportovním
pátečním večeru můžete občerstvit v hospodě KOVÁRNA, která je od pingpongového sálu
co by kamenem dohodil. Pro více informací
kontaktujte trenéra Zbyňka Ženíška emailem:
zzenisek@seznam.cz
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Nohejbal
Dne 17.7. se v obci Hradešín uskutečnil
tradiční turnaj o pohár starosty v nohejbale
(trojice). Tým složený z nohejbalistů z Tuklat
a Tlustovous reprezentoval na turnaji pod
názvem Tuklavousy. Po 2 výhrách v základní skupině se tým probojoval do čtvrtfinále,
kde bohužel jeho pouť turnajem skončila. Nad jeho síly byl pozdější vítěz turnaje
z Přišimas. Tým Tuklavousy se tak umístil
na děleném 5-8 místě z celkového počtu
12 týmů.
Finále mezi týmem Přišimas a Tři sestry
(Hradešín) nabídlo úchvatnou podívanou na
3 sety, které za stavu 9:9 rozhodl jediný míč.
Nohejbalisté Tuklat a Tlustovous

Příloha č. 2

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění
osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na
zdaňovací období roku 2022

Ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí ve znění účinném
od 1. 1. 2020, které vzhledem k přechodnému období lze v plné šíři uplatnit
na zdaňovací období roku 2022:
Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakém se na nich
nachází
1. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně,
2. krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez,
příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci
ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství,
nebo
3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde
o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou
užívány k podnikání
V případě pozemků ochranného pásma vodního zdroje I. stupně nedochází k žádným
změnám. Poplatníkům tedy nevznikla ve vztahu ke změně zákona povinnost
podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.
Základní podmínkou pro uplatnění nároku na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k)
bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí v daňovém přiznání je zápis krajinných
prvků (skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad)
[který nejprve musí vymezit Agentura ochrany přírody a krajiny] do evidence
ekologicky významných prvků v evidenci LPIS, a to v rozsahu, v jakém se na
pozemku nacházejí k 1. lednu roku, na který je daň stanovována.
Změny v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci LPIS provádí Státní
zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“). Bližší informace k podání podnětu lze
nalézt na adrese:
https://www.szif.cz/cs/lpis-evidence_ekologicky_vyznamnych_prvku
Osvobození pozemků v rozsahu, v jakém se na nich nachází příkop, mokřad,
močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních
ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání.
Aby mohl být pozemek v rozsahu výměry výše uvedeného prvku osvobozen podle
výše uvedeného osvobození, musí být evidovaný v katastru nemovitostí s druhem
pozemku ostatní plocha a zároveň se musí nacházet mimo zastavěné území obce a
nesmí být užíván k podnikání. Nezabírá-li výše uvedený prvek celou výměru parcely,
osvobození se přizná pouze ve výměře výše uvedeného prvku.
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