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Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

Vážení a milí spoluobčané,
dostáváte do rukou poslední vydání TN v tomto roce. Já mám za sebou jeden rok ve funkci starostky. Byl to rok naplněný prací, náročný ve
smyslu sestavení kvalitního a schopného týmu zaměstnanců na obecním úřadě, seznámení s dosavadním chodem a administrativou obce
a OÚ.
A jak tento rok hodnotím? Byl to rok úspěšný. Vypořádali jsme se
s rekonstrukcí školy, v tuto chvíli kolaudujeme.
V rekordním čase jsme zrekonstruovali objekt za farou a umožnili tak
vyučování v náhradních, ale přesto velmi kvalitních prostorech. Byl to
zápřah a děkuji všem, kdo se ho se mnou zúčastnili. Také děkuji hasičům
za pomoc a poskytnutí jejich prostor a rodičům a učitelům, kteří pomohli před slavnostním zahájením školního roku. Není to samozřejmost a já
si toho vážím.
Vydali jsme knihu o historii našich obcí, uspořádali oslavy k historickému výročí prvních písemných zmínek Tuklat a Tlustovous. Dle Vašich
ohlasů se Vám oslavy líbily a byli byste rádi, kdyby se něco podobného
konalo každý rok. Potěšila mě velká návštěvnost oslav i koncertu na
farské zahradě. Již v tuto chvíli Vám mohu slíbit, že 16. června 2018 je
naplánován další koncert. Jméno skupiny zatím nebudu prozrazovat,
ale brzy se jej dozvíte.
V této chvíli intenzivně pracujeme na všech projektech, které jsme
si na začátku tohoto volebního období předsevzali. Především se jedná
o nešťastné a již dlouho slibované chodníky (o nich v příštím vydání).
Dále parkování u nádraží, a tzv. sociální bydlení, které jak jsem se dozvěděla, vyvolává diskuze a rozporuplné reakce.
Pro mne jako hospodáře zodpovědného za obecní majetek je důležité
to, že obec vlastní nemovitosti, které by bez našeho rychlého zásahu již
s největší pravděpodobností musely být demolovány. A tudíž nezáleží na
tom, jak se bude jmenovat konkrétní dotační titul, důležité je majetek
zachránit a opravit. Pod pojmem sociální bydlení si lze však představit
např. byt některého našeho seniora nebo třeba pro učitelku některé naší
školy. Není to tedy tak, že bychom zde budovali azylový dům. Současní
nájemníci však nemusí mít obavy ze ztráty střechy nad hlavou, ale naopak se mohou těšit na kvalitnější bydlení.
Možná to vypadá, že naše práce není nikde vidět, ale tento stav je
pouze zdánlivý. Souběžně probíhá příprava žádostí o dotace na chodník
mezi obcemi, opravu silnice Spojovací v Tuklatech, parkoviště u nádraží,
travnatých polních cest se stromořadím, dětské hřiště v Tlustovousech,
oprava fary, hřbitovní zdi a úprava prostoru okolo rybníčku v Tuklatech.
Chtěla bych se zmínit o tom, jak proces získání dotací vlastně probí-

B e t l é m s k é s v ě t lo
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Jako každý rok i letos bude možné si vyzvednout
Betlémské světlo v tuklatském kostele
na Štědrý den odpoledne od 14,00 do 15,00 h.
a obohatit jím štědrovečerní stůl.
K tradiční vánoční bohoslužbě se sejdeme
na Štědrý večer v kostele ve 22,00 h.
Ing. Jan Pečený

zdarma do všech schránek

há. Abychom vůbec mohli podat žádost, musí být
vypracován projekt, vydáno stavební povolení a většinou předtím i územní rozhodnutí. A s tím souvisí
i příslušná výběrová řízení a spousta další administrativy. Asi si dokážete představit, jak tento proces
dlouho trvá. Ve chvíli, kdy je vyhlášen dotační titul,
musíme mít tuto přípravu hotovou, jinak nemáme
nejmenší šanci žádost o dotaci od jejího vyhlášení
do uzávěrky stihnout. V případě, že s žádostí o dotaci uspějeme, lze náklady na tuto přípravu ve většině
případů do dotace zahrnout. Pokud ne, je třeba
v projektu odstranit nalezené nesrovnalosti a žádat
znovu. Hotový projekt v šuplíku skončit nesmí.
V tuto chvíli jsme ve fázi té téměř neviditelné, ale
o to náročnější přípravy, abychom v budoucnu mohli sklízet ovoce. Naše vize se už začínají realizovat.
O konkrétním postupu jednotlivých projektů Vás
průběžně informuji v každém vydání Tuklatských
novinek a snažím se aktualizovat i webové stránky
obce.
Ale už dost práce, jsou před námi Vánoce a ty bychom měli prožít v kruhu svých nejbližších a možná
se i trochu zamyslet, jak k sobě mít blíž. Oprostěme
se od zbytečných sporů a celoročního stresu, vždyť
i obyčejný úsměv může bližnímu zlepšit den. Každý
z nás může přispět svou troškou k tomu, aby nám
všem bylo líp.
Přeji Vám všem krásné a pohodové svátky, do
nového roku hodně štěstí, spokojenosti a úspěchů.
Monika Petrisková, starostka obce

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
25. 9. 2017
Zastupitelstvo obce
- nesouhlasilo s účastí obce v programu
Registrace psů do Centrální evidence zvířat a věcí ČR.
- souhlasilo s předloženým předávacím
protokolem na projekt: Polní cesta C6
v k.ú. Tuklaty
- pověřilo starostku převzetím provedeného projektu hrazeného z PRV s názvem:
Polní cesta C6 v k.ú. Tuklaty
- souhlasilo s vydáním Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2017 o nočním klidu, s doplněním, že Velikonoční pondělí se vztahuje
na noc z neděle na pondělí.
- souhlasilo s prodloužením střežení objektu OÚ Tuklaty, Na Valech 19 v režimu
„celková ochrana“ s měsíčním poplatkem
990 Kč + DPH.
- schválilo podpis smlouvy o smlouvě
budoucí směnné s manžely Papežovými
na směnu pozemku parc. č. 1095 o výměře
4.396 m2 (níže v návrhu rozdělení parcel
označeného jako díl E) a části pozemku
parc. č. 1098 o výměře 409 m2 (níže v návrhu rozdělení parcel označeného jako díl D)
ve vlastnictví obce, za část pozemku 1082
o výměře 4.805 m2 (níže v návrhu rozdělení
parcel označeného jako díl A) ve vlastnictví
manželů Papežových a vyhradilo si právo
udělit souhlas k podpisu konečné smlouvy
směnné.
- souhlasilo s uzavřením Smlouvy o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci
„Chodníky v obci Tuklaty“ po odstranění
odst. 2 a 9 v čl. V a po odstranění odst. c)
v bodě 3 a pověřilo starostku jejím podpisem.
- určilo, že zastupitelem pro spolupráci
s pořizovatelem změny č. 1 územního plánu Tuklaty je Monika Petrisková, starostka
obce.
- souhlasilo s výběrem nabídky na dopracování projektu ke stavebnímu povolení
chodník Tlustovousy Ing. Mileny Kubinové v celkové částce 75.000 Kč + 21 % DPH
vč. zatrubnění.
- souhlasilo s výrobou nových vchodových dveří (dle PBŘ) do objektu Na Valech
19, Tuklaty v celkové ceně 48.040 Kč +
DPH.
- souhlasí s proplacením faktur za odvoz
odpadu z pozemku č. 5/2 pro dětské hřiště v Tlustovousech v ceně 48.330,43 Kč
a 48.000 Kč vč. DPH
- souhlasilo s výrobou 2 závor pro potřeby
obce.
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16. 10. 2017
Zastupitelstvo obce
- schválilo vypsání výběrového řízení na
zpracovatele projektové dokumentace - sociální bydlení v obci Tuklaty.
- souhlasilo se Smlouvou o dílo, tak jak
byla předložena, pověřilo starostku jejím
podpisem s vítězným uchazečem.
30. 10. 2017
Zastupitelstvo obce
- souhlasilo s novým složením kontrolního výboru tak, jak ho navrhl zast. Horký ve
složení: Vladimíra Doušová, Petr Horký,
Petr Jenšovský, Lukáš Koníček, Jiří Krátký.
- schválilo podpis Dodatku k pojistné
smlouvě č. 8603379369 na pojištění majetku obce za částku 37 595 Kč a pověřilo
starostku jejím podpisem.
- vybralo z předložených návrhů obecního znaku a vlajky a s ohledem na výsledek
ankety o znaku obce Tuklaty tuto variantu:
V modrém štítě na zeleném návrší stojí stříbrná věž s půlkruhově zakončeným oknem
v patře a pravoúhlým vchodem v přízemí,
střechou zakončenou zlatou makovicí, vše
černé. Věž provází v pravém horním rohu
štítu zlatá hvězda. V návrší zlatý mlýnský
kámen s černou kypřicí.

- schválilo předložení tohoto návrhu
znaku a vlajky obce předsedovi Poslanecké
sněmovny za účelem udělení znaku a vlajky
obce ve smyslu § 34a Obecního zřízení
- pověřilo starostku zasláním žádosti
o udělení tohoto znaku a vlajky obce předsedovi Poslanecké sněmovny.
- nesouhlasí s přijetím daru - pozemek
p.č. 49, 216 m2
- souhlasilo s vypsáním výběrového řízení
na zpracovatele projektové dokumentace komunitní centrum Tuklaty
- souhlasilo se Smlouvou o dílo, tak jak
byla předložena, pověřilo starostku jejím
podpisem s vítězným uchazečem.
- schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2017
tak, jak bylo předloženo.
- souhlasilo s navrženou opravou předcházejícího účetního období.
- schválilo výstavbu gabionového plotu

kolem dětského hřiště v Tlustovousech
a plotu na hranici pozemku pana Fišera
a Vojtovými, poplastované zelené pletivo,
do maximální výše 35 000 Kč.
- souhlasilo s koupí materiálu na takto
navrhovaný gabionový plot kolem dětského hřiště v Tlustovousech. Práci odvedou
obyvatelé svépomocí.
- souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na
dětské hřiště v Tlustovousech z dotačního
programu MMR Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul A, se spoluúčastí
obce ve výši 30 %.
- souhlasilo s výběrem zpracovatele
žádosti o dotaci a pověřilo starostku podpisem smlouvy se zpracovatelem.
- vzalo na vědomí důvodovou zprávu
k návrhu na usnesení - Územní plán - změna č. 1
- odvolalo Marka Šplíchala, který byl pověřen usnesením č. 5 ZO z data 1. 7. 2013
jako osoba oprávněná k výkonu územně
plánovací činnosti
- určilo jako určeného zastupitele pro
spolupráci s pořizovatelem změny územního plánu Moniku Petriskovou
- rozhodlo v souladu s ustanovení § 6
písm. b stavebního zákona o uzavření
smlouvy se Zdeňkou Klenorovou, fyzickou
osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti.
- souhlasilo s vypsáním výběrového řízení
na zpracovatele projektové dokumentace parkovací dům Tuklaty
- souhlasilo se Smlouvou o dílo, tak jak
byla předložena, pověřilo starostku jejím
podpisem s vítězným uchazečem
6. 12. 2017
Zastupitelstvo obce
- schválilo výdaj ve výši 608 682 Kč za
vícepráce na akci Rekonstrukce a rozšíření
kapacity ZŠ Tuklaty.
- souhlasilo s výdaji na akci „Osvětlení
hřiště Čechie Tuklaty“ v celkové výši
170.180 Kč,
- souhlasilo s proplacením faktury za držáky osvětlení pro Čechii Tuklaty v hodnotě
42.000 Kč,
- souhlasilo s proplacením faktury za svítidla a ostatního materiálu ve výši 55.324 Kč,
- souhlasilo s úhradou faktury za výkopové
práce a položení kabelu ve výši 30.500 Kč
- souhlasilo s čerpáním nedočerpané
částky z rozpočtu pro rok 2016 na doplatek
osvětlení
- souhlasilo s rozpočtovým opatřením
č. 5/2017 tak, jak bylo předloženo
- souhlasilo s podpisem smlouvy o výpůjčce hřbitova tak, jak ji předložilo Praž-
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Upozornění
ské arcibiskupství, pověřilo starostku jejím
podpisem.
- souhlasilo s vytvořením pracovního
místa a uzavřením pracovní smlouvy na
hlavní pracovní smlouvu s paní Marcelou
Dvořákovou
- bylo seznámeno se zápisem z kontroly
hospodaření a souhlasilo s přijetím nápravných opatření, která byla specifikována.
- schválilo Obecně závaznou vyhlášku
obce Tuklaty č. 3/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství tak,
jak byla předložena.
- schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č.4/2017 k zajištění udržování čistoty ulic
a jiných veřejných prostranství k ochraně
životního prostředí, zeleně v zástavbě
a ostatní veřejné zeleně v předloženém
znění
- schválilo Obecně závaznou vyhlášku
obce Tuklaty č. 5/2017 o místním poplatku
ze psů tak, jak byla předložena.
- schválilo Obecně závaznou vyhlášku
obce Tuklaty č. 6/2017 o poplatku za komunální odpad tak, jak byla předložena.
- schválilo studii předložené varianty
řešení svahu podél ulice Akátové, prostor
okolo rybníka v Tuklatech,
- schválilo vypracování projektu,
- schválilo podání žádosti o dotaci.
- schválilo odměnu neuvolněné člence
zastupitelstva obce Monice Petriskové ve
výši 0,6 násobku výše měsíční odměny
uvolněného zastupitele, a to ode dne 1. 1.
2018.
- schválilo rozpočtové opatření tak, jak
bylo předloženo
- předalo starostce kompetence, aby
upravila rozpočtové opatření v souladu se
zákonem
v prosinci, a následně o úpravě informovala
zastupitele v lednu 2018
- schválilo rozpočet pro rok 2018 tak, jak
byl předložen.
- souhlasí s podáním žádosti na dotaci
technické vybavení knihovny ve výši 16 500
Kč,
- souhlasí s podílem obce cca 5 500 Kč.
- souhlasí s uzavřením smlouvy s městskou policií Úvaly na měření rychlosti
v rozsahu 2 hodiny měsíčně.
- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
rekonstrukci ulice Spojovací
- souhlasí se zpracováním žádosti společností TNT Consulting v celkové ceně 9 000
Kč + 21 % DPH.
- souhlasí s úpravou pomníku obětem
obou válek v Tuklatech a výsadbou stromu
republiky na návsi v Tlustovousech.
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Budete-li mít jakýkoliv nápad nebo kontakt na umělce, výtvarníky, řezbáře
a i jiné zajímavé lidi, kteří by nám mohli u nás něco zajímavého ukázat, napište
mi na info@tuklaty.cz. Budeme rádi, když nám pomůžete jak radou, nápadem
či osobně uspořádat zajímavé projekty pro naše občany.
Budu se těšit na jakékoliv prospěšné podněty, které ráda podpořím.
Monika Petrisková

ČEKÁRNA na vlakovém nádraží Tuklaty
Od 1.12.2017 je pro cestující čekající v zimním období na vlak otevřena vytápěná čekárna. Datum, kdy se bude znovu čekárna zamykat pro potřeby cyklistů,
bude včas upřesněn smskou.
Monika Petrisková

Nádražní knihovna aneb Čtení na cesty
Obec Tuklaty podpořila myšlenku umístit na nádraží regál s knihami, které
mohou zpříjemnit čekání a cestu cestujícím. Tuklatská knihovna má název Čtení
na cesty a bude instalována na začátku roku 2018. Knihy bude možné využívat
naprosto svobodně a bezplatně bez ohledu na den a čas. Knihy je možné půjčit
si krátkodobě, dlouhodobě či natrvalo, je možné donést jiné knihy a nabídnout
je takto ostatním. Knihu lze vrátit i v kterékoli jiné nádražní knihovně. Ráda
bych poděkovala za podporu Nadaci Okřídlené kolo a obci Tuklaty. Věřím, že
knihovna bude sloužit k radosti cestujících.
Jitka Šrajerová

VÝZVA
Pomozte nám dotvořit historii tuklatské školy.
Vzpomenete si na své učitele tuklatské základní školy, školky, Sokola?
Jak škola a třídy vypadaly? Máte třídní fotografie? Sešity nebo učebnice?
Zatelefonujte na obecní úřad (tel. 281 981 774) nebo se zastavte.
Předem děkujeme!

100 let od vzniku samostatného československého státu
V roce 2018 budeme slavit 100 let od vzniku Československé republiky. V návaznosti na výzvu paní hejtmanky Středočeského kraje bychom i v Tuklatech se
rádi tomuto výročí věnovali. Středočeský kraj zahájil projekt „100 let české státnosti ve Středočeském kraji“. Stejně jako paní hejtmanka usilujeme o oživení
historické paměti. Proto bychom chtěli připomenout toto výročí nejen oslavou
28.10., ale také úpravou pomníku obětem obou válek v Tuklatech či výsadbou
stromu republiky v Tlustovousech. Vaše podněty vítáme!
Jana Ammerlaan

Historie Tuklat a Tlustovous
Kniha „Dějiny Tuklat a Tlustovous“
k prodeji za 150 Kč
na Obecním úřadě v Tuklatech,
Infocentru Český Brod, podatelně
Městského úřadu Úvaly.
Společně s kronikou obce od roku 1669
„Paměti obcí Tukalty a Tlustovousy“
za zvýhodněnou cenu 350 Kč.
Na Obecním úřadě si můžete dále zakoupit
Kroniku a upomínkové předměty,
které byly v prodeji na oslavách obcí
pexeso, tašku, žeton do vozíku,
placky, reflexní pásky,
pohlednice, papírovou skládačku zvonice
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Základní škola
19. prosince 2017 proběhla kolaudace
budovy Základní školy v Tuklatech. Stěhování je naplánované na polovinu ledna
2018, aby mohly děti už 22. ledna zasednout do lavic své nové školy.
Původní termín předání se posunul
na 21. 12. 2017. K jeho posunutí došlo
z důvodu provádění víceprací, které
vznikly v průběhu realizace a které nebyly
zahrnuty v projektu. Jednalo se o výměnu
střešní krytiny nad původním objektem
ZŠ. Krytina byla nevyhovující a za hranicí
své životnosti. Vzhledem k téměř kompletní rekonstrukci objektu se jevilo jako
ekonomicky výhodné provést zároveň výměnu. Další zásadní víceprací, která byla
nejen organizačně, ale i časově náročná,
bylo protiradonové opatření v přízemí
původního objektu. Ani toto nebylo v projektu zahrnuto, přestože to bylo nezbytně
nutné.
V neděli 21. 1. 2018 od 14 hodin bude
pro zájemce Den otevřených dveří.
V pondělí 22.1. 2018 ve 14 hodin bude
slavnostní otevření.
Chodník v Tlustovousech
Projekční kancelář paní Kubínové musí
dopracovat projekt chodníku tak, aby bylo
možno zažádat o stavební povolení včetně
zatrubnění. Zatrubnění nebylo specifikováno ve smlouvě s původní projekční
kanceláří, která projekt zpracovávala.
Chodník TT
I zde jsou práce závislé na povolovacích řízení. Ihned po obdržení územního
rozhodnutí budeme připravovat žádost
o tavební povolení. Pro svou bezpečnost
prosím používejte co nejvíce pěšinu po
louce pod silnicí. Pokud bude cesta rozblácená, choďte, prosím, řádně osvětlení!
Parkoviště P+R
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na
zpracovatele projektové dokumentace.
V okamžiku vybrání zpracovatele bude
zpracována studie, dle které se zastupitelstvo po jednání se Středočeským krajem
rozhodne o dalším postupu.
Ulice Spojovací
Připravili jsme přebytkový rozpočet
pro rok 2018. Vzhledem k dotacím, které
jsou vypisovány na rekonstrukce místních
komunikací ve výši max. 1 mil. korun na
jednu komunikaci, bude zastupitelstvo
obce řešit rekonstrukci této komunikace ve
vlastní režii nebo případně jen s doplatkem
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ze Středočeského kraje (Fond obnovy venkova – 1000 Kč na občana. Tato dotace se
dá čerpat do roku 2020).
Fara
Od posledního vydání tuklatských
novinek se pro Vás, občany, nic na stavu
užívání objektu nezměnilo. Fara je stále z
technických důvodů uzavřená. Stále nám
chybí všechna stanoviska, abychom mohli přikročit k žádosti o povolení předčasného užívání stavby, kterou fara od roku
2009 je. Dnes nám chybí už jen stanovisko
Hasičského záchranného sboru. Půlroční
hledání řešení pro tzv. únikové cesty, které
spočívalo ve způsobu otevírání hlavních
vchodových dveří, tak, aby byly naplněny
požadavky památkové péče (dveře tak už
vypadají třicet let) a požadavky Hasičského záchranného sboru (dveře se neotvírají
po směru úniku a křídla moc úzká) byl vyřešen ústupkem PAMÁTKÁŘŮ (budeme
mít dovnitř otevírané jednokřídlé široké
vchodové dveře). Památkáři mezitím již
vydali i své kladné stanovisko. Na kladné
stanovisko hasičů čekáme…
Farská stráň
V letošním roce jsme započali výsadbou keřů a trvalek dle schváleného projektu pro revitalizaci stráně pod tuklatským
barokním návrším. Poté, co obec neúspěšně žádala dvakrát o dotaci na dokončení tohoto projektu ze Středočeského
kraje (pokaždé skončil projekt až za 250.
místem), rozhodli jsme se projekt dokončit svépomocí. Výsadby se ujalo Kulturní
sdružení Tuklat a Tlustovous, z.s. a další
dobrovolníci. Celkem jsme odpracovali
více než 200 hodin. Na jaře proběhne poslední část výsadby, kdy budou dosázeny
trvalky.
Farská louka
Zastupitelstvo schválilo studii na řešení prostoru kolem rybníčku, bývalého
koupaliště na návsi v Tuklatech. Studie
obsahuje náměty vzešlé z ankety a z představ dětí ZŠ, které své představy i nakreslily. Následně bude vypracován projekt
a podáme žádosti o dotaci na realizaci.
K označení tohoto prostoru jako „farská louka“ jsme přistoupili, abychom tento projekt odlišili od farské zahrady, prostoru za farou, který bychom rádi upravili,
ačkoliv jsme si vědomi, že v kronice se toto
místo označuje jako dolní farská zahrada.
V roce 1936 získala dolní farskou zahradu
obec díky tehdejšímu starostovi Chroustovi a nechala zde postavit koupaliště,
které bylo celé oplocené. Dnes již oplocení
ztratilo svůj význam a prostor může být
opět otevřen. Je však nutno vypořádat se
s výškovým rozdílem mezi chodníkem a
loukou. Proto byla studie vypracována.
Těšíme se tedy, až i Tuklaty získají důstojnou náves, stejně jak se to v současnosti
daří v Tlustovousech.

Vzpomínka na dění
v našich obcích po roce 1990
Panovalo všeobecné nadšení. Napravovalo se mnoho věcí, které se v minulosti
zanedbaly. Snad největší událostí se stalo
vybudování kanalizace a vodovodu v našich obcích. Největší zásluhu na této akci
měl pan Alois Zaňka a pan Jan Svatoš,
oba členové tehdejšího zastupitelstva.
Naše vesnice začaly vzkvétat. Tuklaty získaly nově opravenou zvonici- dominantu
obce, dokonce s měděnou střechou.
Vykácely se některé stromy, ohrožující
občany. I díky tomu se zpřístupnil břeh
rybníčku- bývalého koupaliště. Tohoto
se využilo následně při jeho odbahnění.
Následovalo vyčistění potoka. Výčet dalších prací by mohl pokračovat. Opravila
se část hřbitovní zdi směřující do silnice.
Přeložila se střecha na obecním domě
v Tlustovousích. I na faře v Tuklatech se
mnoho změnilo. Tam se rovněž obnovila
a zčásti přeložila střecha, opravily žlaby.
Byla provedena důkladná oprava komínů. Pan Svatoš osobně zrestauroval na
faře dveře, všechny velmi poškozené od
zlodějů. Vyklidila se půda. kde byly metráky trusu od dříve hnízdících holubů.
Provedla se obnova špejcharu, postavily
se garáže. Krásná budova bývalého kravína se vnitřně přestavěla. Vznikly tam
pěkné místnosti včetně klempířské dílny
a sociálek. Následovalo mnoho dalších
akcí prospěšných našim obcím. Těm,
kteří se o ně zasloužili, bych chtěl tímto
poděkovat. Mnozí již nejsou mezi námi.
I ti si zaslouží tichou vzpomínku s poděkováním.
Václav Krupka

Nalezený kocourek
Jedná se o mazlivého, čisťounkého
kluka, který vypadá, že se někomu ztratil,
než že by byl běžná venkovní kočka. Nalezen byl v Tlustovousích u rybníka. Bohužel my máme venku psy a vevnitř mám
chovné kočky, takže i když je naprosto
úžasný, nechat si ho nemůžeme. Doufám, že je opravdu ztracený, a majitel se
najde nebo že se ozve někdo, kdo by se
ho byl ochotný ujmout. Novému majiteli
jsem ochotna přispět nebo zařídit kastraci kocourka.
Richterová Edina, tel.733 583 471
Ke Mlýnu 56, Tlustovousy
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Městská stezka Úvaly
K řadě naučných stezek, které se
v Úvalech v několika minulých letech
vybudovaly, přibyla tento podzim ještě
jedna. Její slavnostní otevření proběhlo
28.10.2017. Cestou se seznámíme se
zajímavostmi úvalského dneška i minulosti na 9 informačních tabulích,
které pro město připravil historik Jan
Psota.

Školské muzeum
V minulém vydání tuklatských novinek jsem Vás informovala o sbírce
nálezů z doby kamenné. Školní půda
ovšem obsahovala víc zajímavostí,
které by bylo škoda vyhodit. Našli
jsme staré školní lavice, počítadla nebo
tabuli, kterou děti dnes již neznají,
protože mají krásnou interaktivní, ale
křídou na ní už nepíší. Proto jsme tyto
předměty před rekonstrukcí školy odnesli na faru a rádi bychom je opravili
a vytvořili z jedné z místností historické
okénko do školství v Tuklatech.
Můžete se ptát, proč školské muzeum
na faře? Jednak proto, že v naší obci je
historicky výstavba fary a otevření školy spojeno rokem 1730, kdy byla fara
dostavěna a Marie Terezie Savojská,
majitelka škvoreckého panství otevřela
v Tuklatech školu v domku, který za tím
účelem zakoupila a který ustoupil no-

Trasa stezky je okružní, začíná
a končí u nádraží a zavede nás na různá zajímavá zákoutí v Úvalech: První
zastavení je u říčky Výmoly, u starého
mlýna ze 17. století, dnes známého pod
jménem Prokůpkův mlýn. Půjdeme
k železničnímu viaduktu „Devět kanálů“, k úvalským rybníkům, do lomu
pod Slovany, Masarykovým hájem až
na kopec Vinice na rozhlednu, ke Stonehenge. Některá místa jsou spojená
s československým prezidentem, který
Úvaly často navštěvoval a nezapomene
ani na úvalského rodáka, pedagoga,
scenáristy a spisovatele Zdeňka Mahlera. Podařilo se mu při bádání v archivech a od pamětníků nashromáždit
jednak řadu starých fotografií Úval,
jednak získat hodně zajímavých informací z minulosti města.
Naučná stezka začíná u nádraží,
prochází náměstím a míří do krásné
přírody. Vede po nové turistické zelená značce. Stezka je dlouhá cca 8 km
a prochází téměř všemi částmi Úval.
Při poznávání našeho neznámého okolí
přeji šťastnou cestu!
Jana Ammerlaan
(dle Jana Psoty a Mirky Borecké)

Sbírka hraček
Již jsou tomu tři roky, kdy vznikl
nápad uspořádat sbírku hraček pro
kolínskou nemocnici. V každé rodině
zůstává spousta krásných hraček, které již doma nejsou potřeba, ale jinde
pomůžou a udělají velkou radost. Po
kontaktování nemocnice Kolín bylo
rozhodnuto. U kolínských sestřiček
zavládlo nadšení a ihned naši nabídku
přijaly. Z prvního ročníku, kdy jsme
odvezli jen pár pytlů, se akce rozšířila
tak, že jsme nebyli schopni nasbírané
hračky naskládat do osobního automobilu, a tak jsem poprosila místní
hasiče o pomoc při odvozu nasbíraných hraček a za jejich asistence jsme
vše odvezli. Velké poděkování patří
všem maminkám a jejich dětem: Jiřině
Borovské, Radce Pitrůnové, Ivaně
Urbánkové, Janě Koníčkové, Martině
Vášákové, Veronice Tomanové, Evě
Huťanové, Beátě Procházkové, Karolíně Kučíkové, mateřské školce Orangery v Dolních Počernicích za sponzorský
dar (výtvarné potřeby) a maminkám od
dětí z této školky.

vému školnímu objektu až v letošním
roce. Druhým důvodem je ale záměr
vytvořit na faře společenské a kulturní
centrum obce. Tato místnost bude mít
širší uplatnění například s malým podiem pro malá kulturní vystoupení, dětská divadelní představení či podobně.
Na informačních panelech bychom
zde chtěli připomenout mimořádnou
osobnost Marie Terezie Savojské
a zmapovat téměř 290-letou historii
školy v Tuklatech. Prací se jako vždy
účastní dobrovolníci. Pokud by někoho
z Vás příprava muzea zaujala, neváhejte a přidejte se! Také se chci obrátit na
absolventy základní školy v Tuklatech
všech generací. Zatímco se nám známe
historii školy do roku 1900 díky knize
českobrodského učitelského spolku
Komenius z r. 1901, novodobé dějiny si
zaslouží zmapování.
Jana Ammerlaan

Vážení přátelé, dovolte nám popřát
za spolek rybářů krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2018.
TUKLATSKÉ NOVINKY - Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

Pokud by i ostatní maminky chtěly
v příštím ročníku přispět svými hračkami, ať mě kontaktují na email: pcernuskova@seznam.cz.
Ještě jednou Vám všem moc děkuji,
protože Vaší zásluhou bude mít spousta
dětí v kolínské nemocnici snazší pobyt.
Petra Černušková
5

odpady, objemný odpad, nápojové kartony, oleje a tuky) a směsný komunální
odpad, který zbude po vytřídění.
Tuklaty na likvidaci komunálního
Na úvod je třeba připomenout, co je
komunálním odpadem. Komunálním odpadu vynakládají nemalé částky. Náodpadem je veškerý odpad vznikající na klady na směsný komunální odpad jsou
území obce při činnosti fyzických osob nevratné, náklady na tříděný odpad jsou
(který je uveden jako komunální odpad částečně návratné. Konkrétně Tuklaty na
v Katalogu odpadů) s výjimkou odpadů likvidaci odpadu vynaložily - viz tabulka.
vznikajících u právnických osob nebo fyDo těchto nákladů je zahrnuta i likvizických osob oprávněných k podnikání. dace komunálního odpadu na veřejných
Oproti tomu veškerý odpad vznikající na prostranstvích z odpadkových košů a likúzemí obce při činnosti právnických osob vidace černých skládek. Náklady obce se
nebo fyzických osob oprávněných k pod- zvyšují i v případě, že do sběrných nádob
nikání (který je uveden jako komunální na tříděný odpad je uložen odpad, který
odpad v Katalogu odpadů) je odpadem tam nepatří (např. do sběrné nádoby
podobným komunálnímu odpadu (viz § na plasty je uložen papír). V takovém
4 zákona o odpadech č. 181/2005 Sb.)
případě svozová firma takto nesprávně
Obec se stává původcem odpadu od vytříděný odpad vyhodnotí jako směsný
okamžiku, kdy nepodnikající fyzická komunální a rozdíl v nákladech je eviosoba odpad odloží na místě k tomu dentní z výše uvedené tabulky.
určeném; obec se současně stane vlastníSkutečně vynaložené náklady na směskem tohoto odpadu. Obec jako původce ný komunální odpad ukládaný do popelodpadu je povinna plnit veškeré povin- nic jsou základem pro stanovení poplatku
nosti uložené původci odpadu zákonem, za komunální odpad placený občany. Je
zejména je povinna zajistit místa pro tedy ve vašich možnostech důsledným
odkládání veškerého komunálního od- tříděním snížit jak náklady obce na komupadu produkovaného fyzickými nepod- nální odpad, tak vaše vlastní náklady za
nikajícími osobami na jejím katastrálním poplatek za komunální odpad (popelnici)
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stojíjekomunální
území.
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povinnaodpad
zajistit místa pro tím, že díky důslednému třídění budete
oddělené soustřeďování složek komunál- moci využít popelnici o menším objemu.
Na úvod je třeba připomenout, co je komunálním odpadem. Komunálním odpadem je veškerý odpad
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výdaje
Kč
860 000,Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

70 000,173 000,253 000,24 000,40 000,5 000,189 000,-

příjem

Kč

210 000,-

Do těchto nákladů je zahrnuta i likvidace komunálního odpadu na veřejných prostranstvích z

Tříděný odpad
O třídění odpadů v našich obcích by
se dalo napsat mnoho. Já se chci zmínit
pouze o třídění odpadů na našem hřbitově. Byly tam nedávno popelnice s vyznačením, kam co patří. Při jejich kontrole,
je neuvěřitelné, kolik občanů nerozpozná
rozdíly mezi plastem, sklem a papírem.
Jestli tam někoho takového přistihnete,
tak ho prosím poučte. Za zdí na určeném
místě bychom rádi viděli pouze zbytky z
květin a vše, co se dá zkompostovat. Jistě
by si z nás nikdo nedal do kompostu plastové květináče, nebo kelímky od svíček.
Kvalitní kompost si rádi odvezou zdarma
zemědělci. Pokud ale je znehodnocen
musí ho nechat naložit a odvézt obec na
své náklady. Ty jsou ovšem značné. Těch,
kterých se tento článek týká, přemýšlejte
prosím o tom.
Václav Krupka

V sobotu 11. listopadu se uskutečnil
již 8. ročník Lampionového průvodu. I přes nepřízeň počasí byla pěkná
atmosféra a zúčastnilo se hodně dětí
i dospělých. Pro děti byly připraveny
stezky odvahy, buřty k opečení, teplý
čaj a i pro dospělé něco na zahřátí.
Na konci akce rozsvítil oblohu krásný
ohňostroj. Děkuji všem členům a příznivcům Kulturního sdružení za uspořádání této akce.
Naďa Lojínová

Kulturní sdružení
Tuklat a Tlustovous
přeje všem dětem i dospělým
krásné Vánoce
a v roce 2018
pěkné kulturní akce
v našich obcích!
Těšíme se na Vás!
TUKLATSKÉ NOVINKY - Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

www.sdhtuklaty.cz
e-mail: sdhtuklaty@seznam.cz
9.9. se jednotka zúčastnila praktického
výcviku velitelů a strojníků v Mukařově Mukařovské Tři rohy. Jednotlivá stanoviště:
1. HZS Říčany - zásah pomocí 1C proudem
po žebříku na střechu, 2. Doubek - zdravověda, poštípání včelami, 3. Žernovka - obsluha
motorové řetězové pily, 4. Tehovec – teorie,
odborná příprava 2017, 5. Mukařov - soutěžní disciplína: uzly, signály, volba hasební
látky. Umístili jsme se na pěkném 3-tím
místě (z 10 družstev).
7.10. proběhlo PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ JSDH TUKLATY - Likvidace úniku oleje na pozemní komunikaci. Popis
cvičení:
1. TÉMA CVIČENÍ - Likvidace oleje na
pozemní komunikaci
2. DATUM - 7.10.2017
3.
ZÚČASTNĚNÉ
JEDNOTKY
A TECHNIKA JSDH TUKLATY - CAS 32
Tatra T148, DA L1Z Fiat Ducato
4. CÍL CVIČENÍ :
4.1 ověřit komunikaci při vyhlašování
poplachu svolávacím systémem? SMS od
hasičů?
4.2 ověřit časovou dostupnost členů jednotky při vyhlášení poplachu
4.3 ověřit dobu výjezdu od vyhlášení poplachu
4.4 ověřit komunikaci pomocí RDST
s KOPIS Kladno
4.5 ověřit viditelnost majáků modré barvy
na CAS 32
4.6 ověřit osvětlení místa zásahu
4.7 ověřit zásady bezpečnosti při zásahu na
pozemní komunikaci
5. TERMÍN A MÍSTO PROVEDENÍ
ZÁSAHU
Termín: sobota 7.10.2016 v 19:00
Místo cvičení: Tlustovousy - polní cesta
u silnice Ke Mlýnu, tzv. Slezská cesta
GPS 50°5‘51.678“N, 14°46‘1.896“E
6. VÝCHOZÍ SITUACE
V katastrálním území obce Tlustovousy
dojde při výjezdu zemědělské techniky
k poruše hydraulické hadice a následnému
úniku kapaliny na pozemní komunikaci.
Zúčastněná osoba provede oznámení
o úniku hydraulického oleje pomocí mobilního telefonu na linku 150.
7. ZÚČASTNĚNÉ JEDNOTKY SDH,
SÍLY A PROSTŘEDKY
JSDH Tuklaty
CAS 32 T148 1+2 - PKO 480
DA Fiat Ducato 1+3 - PKO 482
9. ČASOVÁ OSA PROVĚŘOVACÍHO CVIČENÍ

čas / min /situace

18:47 / 0 / oznámení události na KOPIS
18:49 / 2 / zpracování informace o události

KOPIS
18:50 / 3 / vyhlášení poplachu JSDH Tuklaty
18:57 / 10 / výjezd techniky JSDH Tuklaty CAS
32 a DA L1Z
19:03 / 16/ příjezd na místo
19:03 / 16 / průzkum
19:04 / 17 / příprava osvětlení místa zásahu
19:08 / 21 / zahájení likvidace úniku oleje
19:17 / 30 / likvidace úniku oleje
19:19 / 32 / ukončení zásahu
19:38 / 49 / vyhodnocení zásahu
19:54 / 67 / odjezd na základnu
20:02 / 75 / příjezd na základnu

10. VYHODNOCENÍ PROVĚŘOVACÍHO CVIČENÍ
POZITIVA:
4.1 úspěšné ověření svolávacího systému?
SMS od hasičů? včetně spuštení místní sirény
4.2 většina členů se dostavila do 5 minut od
vyhlášení poplachu
4.3 limit pro výjezd požární techniky do
10 minut od vyhlášení poplachu byl splněn.
Požární technika vyjela 7 minut od vyhlášení poplachu
4.4 komunikace s KOPIS Kladno pomocí
kódů typické činnosti z DA Fiat Ducato
proběhla bez problému
4.5 po montáži nové světelné rampy a přídavných zábleskových světel modré barvy
v přední a zadní části vozu je zabezpečena
mnohem větší viditelnost vozu
4.6. osvětlení vozu DA L1Z Fiat Ducato
pomocí instalovaných LED světel částečně
zapuštěných do bočních stěn je velkým přínosem při zásazích za šera a ve tmě. Dalším
přínosem jsou dva samostatné světlomety
s magnetickým uchycením a dostatečně
dlouhým kabelem s připojením do zásuvek
umístěných rovnoměrně ve voze a vně
vozu.
4.7. vzhledem k montáži nové světelné
rampy a přídavných zábleskových světel na
CAS 32 je více viditelná na pozemní komunikaci. Dalším velkým přínosem je na CAS
32 světelná sváděcí rampa oranžové rampy
na zadní části cisterny.
NEGATIVA:
4.4 komunikace s KOPIS Kladno pomocí
kódů typické činnosti z CAS 32 T148 neproběhla správně. Přidělený volací znak na
původní CAS 32 T138 PKO 480 byl automaticky převeden na ÚO Příbram jednotce
SDH Pečice, které byl vůz prodán.
- náprava bude pravděpodobně řešena
přes spojovou a informační službu na HZS
Kolín
- dne 20.10.2017 došlo k nápravě
4.7 jednotka nedisponuje dostatečným
množstvím zásahových reflexních vest
oranžové barvy
- náprava bude pravděpodobně řešena
koupí z rozpočtu JSDH v nejbližší době
KE ZLEPŠENÍ:
a) zlepšit organizaci členů při výjezdu techniky:
1. vybavení osobními prostředky před nástupem do vozu

TUKLATSKÉ NOVINKY - Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

2. otvírání a zavírání vrat garáží a u vjezdu
3. nástup do vozidel (strojník, velitel, hasič)
11. ZÁVĚR Prověřovací cvičení ověřilo
a potvrdilo akceschopnost jednotky SDH
Tuklaty při vyhlášení poplachu. Vzhledem
ke kategorii JPO V kdy členové jednotky
nedrží pohotovost 24hodin je bohužel
potvrzeno, že jednotka není vždy schopna
vyjet při vyhlášení poplachu. Jde především
o dopolední hodiny v pracovní dny, kdy jsou
členi jednotky v zaměstnání mimo obec.
16.10. odpoledne byl z KOPIS nahlášen
požár stohu mezi Trilobitem a vlakovou zastávkou, s tím, že v Rostoklatech je hlášeno
pálení, ale máme situaci prověřit. Jednotka
vyjela a na místě zjistila, že to bylo ono
nahlášené pálení. Na místě již byla 2 auta
z HZS Český Brod a vyjela také jednotka
z Říčan, která byla po cestě odvolána.
29.10. zasahovala jednotka při orkánu
Herwart. Na základě vyhlášené pohotovosti a oznámení o popadaných větvích
na komunikaci vyjela jednotka ke kontrole
v hasebním obvodu Tuklaty - Tlustovousy. Během průzkumu jednotka odklidila
popadané větve na silnici III/10163 mezi
obcemi Tuklaty a Tlustovousy, Tlustovousy a Horoušany u toku Výmola. Dále na
silnici III/10166 mezi obcemi Tlustovousy
a Úvaly jednotka odklízela naváté větve po
kácení při údržbě komunikace. V obci Tlustovousy jednotka likvidovala nakloněný
strom v ulici Tuklatská u čp. 6.

4.11. se jednotka zúčastnila praktického
výcviku jednotek v Poříčanech a okolí. Stanoviště: 1. Poříčany - test, 2. Žhery - chemické látky, uzly, 3. Klučov – zdravověda
- popáleniny, 4. Klučov - fyzická příprava štafeta TFA + střelba, 5. Klučov - transport
raněného přes potok, 6. Poříčany - dopravní nehoda, 7. Hořany - požár fotovoltaické
elektrárny, 8. Skramníky - jízda zručnosti,
útočný proud 1C od čerpadla, 9. Poříčany - protipovodňová hráz, 10. Poříčany
- vyhledání osob v zakouřeném prostředí
s pomocí izolačního dýchacího přístroje.
Přesto, že jednotka byla ve složení sníženého počtu 1+3 a oproti ostatním, kteří
byly ve složení 1+5, byla tedy v nevýhodě,
obsadila ke svému překvapení vynikající
1. místo (z 9 družstev).
9.11. byla provedena STK na Tatře
T148.
18.11. proběhla brigáda: Skropení
silnice v Černíkách, vypuštění vody z Tatry
a V3Sky.
25.11. se zástupci sboru zúčastnili každoročního shromáždění starostů SDH,
které se konalo v Klučově.
Michal Tuček a Lukáš Koníček
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Rozsvícení
vánočního stromu 2017
V neděli 10. prosince 2017 jsme
uspořádali již 7. ročník Rozsvícení
vánočního stromu spojené s vánočním
trhem. Děti z MŠ a ZŠ za dobrovolný
příspěvek nabízely různé výrobky, které
si pro tuto příležitost připravily. Novin-

kou bylo, že maminky, které se v dřívějších ročnících rozhodly zapojit do
akce ,,šikovné ručičky“ (akce musela
být letos zrušena z důvodů užívání prostor hasičárny naší ZŠ) a podpořit tím
ZŠ nebo MŠ, letos mohly věnovat své
výrobky přímo školce nebo škole a ty
si je vystavily ve svých stáncích. Velký
potlesk pak byl odměnou dětem z MŠ
a ZŠ za jejich vystoupení. Děti za vystoupení dostaly sladkou odměnu. Pro
děti byl, pro velký úspěch, připraven
retro kolotoč. Velcí účastníci si letos
opět mohli zakoupit na svůj oblíbený
vánoční punč nebo speciál grog hrnek

s vánočním nápisem z Tuklat. Rovněž
si opět pochutnávali na vánoční štole,
štrúdlu a vánočním pečivu, které bylo
zdarma, za malý poplatek mohli ochutnat bramborové placky se škvarky,
chléb se škvarkovou pomazánkou a pro
milovníky sladkého byl opět trdelník
a ostatní dobroty.
Počasí bohužel zhatilo vystoupení
JVR Bandu.
Letošní pořádání této akce bylo velmi organizačně náročné, museli jsme
se vypořádat s několika komplikacemi,

jako že nebudou k dispozici vnitřní
prostory hasičárny včetně WC, neměli
jsme k dispozici stoly. Členové SDH se
letos díky tomu nepodíleli na organizaci.
I tak se nám podařilo vše zajistit tak,
aby mohla tato akce proběhnout.
Potěšila nás opět velká účast vás
všech a to je pro nás největší odměnou.
Děkujeme: pánům Petru Poláškovi
a Janu Roubíčkovi za ozvučení celé akce,
kolektivu MŠ a ZŠ Tuklaty, JVR Bandu
za snahu a manželům Zmrzlíkovým za
ochotnou pomoc při přípravách.
Čechii Tuklaty za zapůjčení stolů na
tuto akci.
Paní starostce a celému zastupitelstvu za zaštítění této akce.
Všem trhovcům, že k nám opět zavítali.

Sbor pro občanské záležitosti má
nový email: spoztuklaty@seznam.cz,
také facebook SPOZ Tuklaty je novinkou a jsme i na messengeru. Tyto novinky jsme letos v říjnu zavedli, abychom
byli ještě blíže našim spoluobčanům.
Budeme rádi, když tyto kontakty
využijete k zasílání: dotazů, podmětů a
reakcím na naši práci.
Gabriela Procházková
O náplni naší činnosti pro rok 2018
jednáme s vedením OÚ.
NAROZENÍ
Tomáš Smejkal
Amélie Čížková
Janek a Oskar Prim
Jana Pokorná
Jáchym Mazur
JUBILEA
Jiří Strachota, 75 let
Alena Herdinová, 70 let
Zdeněk Strachota, 70 let

Dovolte mi ještě poděkovat mým
dcerám (Gabriele Procházkové a Vendulce Kučerové), Radce Škorpilové,
Haně Lauberové, Petře Fránkové, Růže
a Vladimíru Procházkovým, kteří se
starali po celou dobu o pohoštění všech
zúčastněných občanů.
Děkujeme a těšíme se na vás opět
v prosinci 2018.
Vendulka Jenšovská

Přejeme hodně zdraví, štěstí
a osobní pohody do dalších let.
ÚMRTÍ
Mgr. Vladimír Libovický
Ing. Miloslav Lopatka
Čest jejich památce.

Za SPOZ
si dovolujeme popřát všem
našim spoluobčanům
šťastné a veselé Vánoce,
hodně zdraví a pohody
v nastávajícím
novém roce 2018.
Vendulka Jenšovská a Jaroslav Šimáček

UPOZORNĚNÍ: Občané, kteří si nepřejí být uváděni v našem zpravodaji (jubilea, narození, úmrtí), ať tuto skutečnost oznámí na místním OÚ
tel. 281 981 774, paní Zmrzlíkové. Pokud nám nebude oznámen nesouhlas, budou tato výročí ve zpravodaji uváděna.
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„A“ tým
A tým postoupil po dlouhé době do okresního přeboru
v době, kdy Čechie slavila výročí 95 let od založení klubu.
K týmu se nepodařilo sehnat trenéra, a tak ve své práci dále
pokračuje trenérská dvojice Roman Nešpor a Vratislav
Procházka mladší, Vratislav Procházka starší jako vedoucí
týmu.
Tým zůstal téměř nezměněn, na podzim nám pomáhá
Lukáš Martinec z Úval, Martin Kassa z Přišimas, navrátilec
Vojta Lachman a v průběhu podzimu přišel Filip Bárta. Po
celý podzim jsme měli problém ustálit základní jedenáctku,
nevyhnula se nám zranění, ale máme natolik široký kádr, že
jsme měli v každém utkání dostatečný počet lidí na střídání.
Dokonce se nám podařilo domluvit dvě přátelská utkání
rezervního týmů, který si vzal na starost David Pacovský,
a našim cílem bude na jaře navýšit tento počet zápasů.
Výsledkově jsme podzim zvládli nad očekávání, měli jsme
několik nepovedených zápasů, ale těch zvládnutých bylo
přeci jenom více a tým se umístil na 7. místě s celkovým
součtem 22 bodů. Tento bodový zisk nám zaručuje klidnější
jaro. Naším cílem je záchrana v soutěži a pro tento cíl nám
zbývá uhrát několik bodů. My ovšem budeme chtít podávat
minimálně takové výkony jako na podzim, a proto bychom
mohli myslet na klidný střed tabulky.
Za podzimní část bych rád poděkoval všem, kteří nám
pomáhali, fandili a také celému týmu za parádní atmosféru
a výkony na hřišti.
- Roman NešporŽeny
Ženy do nové sezóny vstoupily s trenérem Paulem
Urminským a tým se musel obejít bez Nikoly Mádlíkové,
která odešla na roční hostování do Čáslavi a dále týmu chybí
zraněná Zuzka Trefilová. Nově přišly: gólmanka Sandra
Bártová, Petra Ševčíková, Kristýna Goldmannová a navrátilkyně Eliška Kohoutková. Podzimní výsledky žen byly
spíše průměrné, zbytečně ztratily body se slabými soupeři a
celkově jim patří 5. místo s 13ti body. Všichni doufáme, že
jaro bude fotbalově a bodově vydařenější. Těšíme se setkání
s fanoušky na jaře, kdy první zápas odehrajeme 7.4. 2018 od
14:00 proti AFK Slavia Malešice.
-mapacMladší žáci
Mladší žáci zahájili svoji první sezónu na nově v soutěžích
na Kolínsku. Tým vede Vráťa Procházka ml. a Tomáš Kuneš.
Tým v soutěži naráží na soupeře, kteří jsou věkově starší
a fotbalově vyspělejší, což naši hráči dohánějí bojovností.
I přesto se jim podařilo 2 x vyhrát a po podzimu jim patří
7. příčka v tabulce.
Starší přípravka
Starší přípravku vede Tomáš Růžička a Vladimír Procházka, první jmenovaný krátce shrnul působení v podzimní části. Jednalo se o první sezónu této věkové kategorie a nevedli
jsme si špatně. Vzhledem k tomu, že jde o posun do vyšší
věkové kategorie, neočekávali jsme žádné zázraky, nicméně
naši chlapci a jedna slečna se zápas od zápasu zlepšovali
a dokázali přetavit naši snahu z tréninků do zápasů. Taktéž
pomohlo i částečné začlenění některých jednotlivců do záTUKLATSKÉ NOVINKY - Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

pasů mladších žáků, kde se otrkávají.
Skončili jsme na 3. místě, což bereme jako úspěch a zároveň věříme, že na jaře 2018 budeme ještě více konkurovat
silnějším týmům. My budeme taktéž o rok starší a naše hra
se jistě posune dopředu.
Chtěl bych také poděkovat rodičům dětí, které mají 100%
docházku na tréninky a zápasy, komunikují s trenéry atd.,
tak to má být.
Těšíme se tedy na jarní sezónu a přeji za náš trenérský tým
krásné Vánoce!
- Růža a Vláďa Mladší přípravka
Mladší přípravka odehrála podzimní turnajovou část
velmi úspěšně. Trenéři Roman Nešpor a Michal Pytloun
byli s výkony velmi spokojeni. Utkali jsme se soupeři: Brandýs/Boleslav A, Spartak Čelákovice B, Union Čelákovice
B, Liblice, Úvaly a v několika přátelských duelech v týdnu
s Nehvizdami.
Výsledky: Naše parametry dobrých výkonů jsou kličky,
přihrávky, vyhrané souboje, obranné zákroky a hlavně radost ze hry. Fotbalové vlastnosti a dovednosti zlepšujeme
každým týdnem, za celou podzimní část nás přehrávali fotbalisti a fotbalistky z Brandýsa/Boleslavi, jinak jsme předčili
všechny týmy. Pro děti je někdy těžké hodit za hlavu obdržené branky pod břevno od dětí, které jsou na tom výškově
lépe, ale i tak jsme se snažili takto obdržené góly nevnímat
a snažit se docílit vstřelení branky fotbalovým způsobem. Za
výkony proti soupeřům děkuji všem dětem, které se zúčastnily turnajů, další skupinka absolvovala tréninky a připravuje
se na svůj skok do turnajů, jejich docházka je vzorná a za to
patří také velké díky! Díky zkušenostem z turnajů si troufnu
tvrdit, že se snažíme dělat trochu odlišně fotbal v kategoriích
přípravek než ostatní týmy a jsme přesvědčeni, že tato cesta
je správná.
Takže všem moc díky, rodičům za spolupráci a těšíme se
v zimě na tréninky v hale a na turnajích.
- Roman Nešpor & Michal Pytloun V průběhu podzimu zasáhla všechny funkcionáře, fanoušky
a příznivce Čechie Tuklaty smutná zpráva, kdy nás opustil
dlouholetý člen a současný předseda klubu Mgr. Vladimír
Libovický.
Za vše, co pro Čechii udělal, mu patří náš velký dík.
Výbor Čechie Tuklaty

Pohodové Vánoce
a úspěšný nový rok 2018
plný pěkných
fotbalových zážitků
přeje
Čechie Tuklaty
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Obnova obecně závazných vyhlášek obce Tuklaty
Právní rámec
Obce mohou vydávat vlastní právní předpisy, jejichž působnost je vymezena územím obce. Právní předpisy vydané
v samostatné působnosti se nazývají obecně závazné vyhlášky
a právní předpisy vydané v rámci přenesené působnosti se
nazývají nařízení.
Pravomoc obce vydávat obecně závazné vyhlášky je stanovena v čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR. Podle tohoto článku mohou
zastupitelstva obcí v mezích své samostatné působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. Oprávnění obce vydávat obecně
závazné vyhlášky je pak konkretizováno v zákoně č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o obcích“). Jedná se zejména o ustanovení
§ 10 zákona o obcích, podle něhož může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou povinnosti
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,
k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní
veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám
veřejnosti.
Proces přijímání
Obecně závazné vyhlášky vydávané zastupitelstvem obce
s působností pro území obce jsou obdobou „velkých“ zákonů
vydávaných parlamentem ČR pro území celé České republiky.
Obecně závazné vyhlášky musí být vyhlášeny vyvěšením na
úřední desce obecního úřadu v listinné podobě a zároveň na
elektronické úřední desce. Takto vyhlášené vyhlášky nabývají
účinnosti (tj. jsou závazné) patnáctý den po vyvěšení, pokud
vyhláška nestanoví pozdější účinnost. Aby obec nebyla příliš
kreativní při tvorbě obecně závazných vyhlášek, případně
aby se vyhláška nedostala do rozporu se zákonem, dohlíží na
připravované a vydávané obecně závazné vyhlášky obcí Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím odboru veřejné správy,
dozoru a kontroly.
Vyhlášky obce Tuklaty
Nejnovější vyhláškou je vyhláška č. 2/2017, o nočním
klidu. Touto vyhláškou jsou stanoveny výjimečné případy,
při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. Doba
nočního klidu nemusí být dodržována v noci z 31. prosince
na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku,
v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu konání akce Pálení
čarodějnic a v noci na Velikonočním pondělí. Doba nočního
klidu je omezena na dobu od 2:00 hod. do 6:00 hod. v noci ze
dne konání jednodenních tradičních akcí na den následující,
a to Pouť v červnu a Hudební koncert v rámci Tuklatského
kulturního léta v červenci. Po všechny ostatní dny musí být
dodržován noční klid v době od 22:00 hod do 6:00.
Relativně nové a doposud aktuální jsou vyhlášky
č. 04/2016, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad,
která nabyla účinnost dne 13.7.2016 a vyhláška č. 1/2016,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Tuklaty, která nabyla
účinnosti dne 13.7.2016.
Ostatní obecně závazné vyhlášky obce Tuklaty jsou staršího
data, ztratily na své aktuálnosti, jsou zastaralé nebo nejsou
využívané. Obecní úřad proto kriticky zhodnotil stav existujících vyhlášek a přistoupil k jejich celkové aktualizaci. Nově
vydávaná nebo rušená vyhláška je vždy schválena obecním
zastupitelstvem.
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Aktuální vyhlášky obce jsou veřejnosti přístupné na
obecním úřadu v listinné podobě a jsou dálkově přístupné
na webových stránkách obce http://tuklaty.cz/obecni-urad/
vyhlasky/.
Jako nepotřebná a nevyužívaná byla například zrušena vyhláška č. 1/2007, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním.
V současné době se připravuje nové vydání vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (dosavadní
vyhláška č. 2/2007) a zvažuje se vydání vyhlášky k zajištění
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné
zeleně.
JUDr. Milena Sankotová
Zpracováno podle stavu k 31.10.2017

Obecně závazná vyhláška obce Tuklaty č. 3/2017,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce Tuklaty se na svém zasedání dne 6. 12. 2017 usnesením č. 118/14/2017 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „vyhláška“):
Čl. 1 Úvodní ustanovení
(1) Obec Tuklaty touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2 Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání
veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací,
umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a
služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů,
lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého
parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a
reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2) poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby,
které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.
Čl. 3 Veřejná prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která
jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této
vyhlášky.
Čl. 4 Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a
trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
Čl. 5 Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství
správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 7
dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání
veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo
státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost
nejblíže následující pracovní den.
(2) V ohlášení poplatník uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu,
obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,
které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou
činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností
poplatníka,
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c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména
předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné
osvobození od poplatku.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v
odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(5) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit
skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.
Čl. 6 Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč
2. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč
3. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 25,-Kč
4. za provádění výkopových prací 10,- Kč
5. za umístění stavebních zařízení 10,- Kč
6. za umístění reklamních zařízení 25,- Kč
7. za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 25,- Kč
8. za umístění zařízení cirkusů 10,- Kč
9. za umístění skládek 2,- Kč
10. za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10,- Kč
11. za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 1,- Kč
12. za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 1,- Kč
13. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,- Kč
14. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč.
(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
15. za umístění prodejního zařízení 700,- Kč/týden
16. za umístění prodejních zařízení 10 000,-Kč/rok
17. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil 1 200,- Kč/rok
18. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil 8000,- Kč/rok
Čl. 7 Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů nejpozději v den
zahájení užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 7 dnů nebo delší nejpozději do
2 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.
c) poplatek stanovený paušální částkou je splatný do 5 dnů od zahájení
užívání veřejného prostranství.
(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže
následující pracovní den.
Čl. 8 Osvobození
(1) Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely .
(2) Od poplatku se osvobozují: obec Tuklaty, dobročinné spolky.
Čl. 9 Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků
může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku.
Čl. 10 Zrušovací ustanovení
Zrušují se obecně závazné vyhlášky č. 2/2007, o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství, ze dne 12. 11. 2007, vyhláška č. 3/2003, o
místních poplatcích, ze dne 3. 11. 2003, vyhláška č. 4/2003, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, ze dne 3. 11. 2003.
Čl. 11 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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Obecně závazná vyhláška obce Tuklaty č. 4/2017
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství k ochraně životního prostředí,
zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
Zastupitelstvo obce Tuklaty se na svém zasedání dne 6. 12. 2017 usnesením č. 119/14/2017 usneslo vydat podle ust. § 10 písm. c) a ust. § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1 Úvodní ustanovení
1. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně zeleně
v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen „veřejná zeleň“).
2. Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajistit zlepšení estetického vzhledu
obce.
Čl. 2 Čistota ulic a jiných veřejných prostranství
1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných
veřejných prostranství.
2. Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen
znečištění neprodleně odstranit.
3. V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli
ve své péči.
Čl. 3 Ochrana veřejné zeleně
1. Vlastník nebo uživatel veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat formou
pravidelných sečí. Četnost sečí je minimálně dvakrát ročně. Po provedené
seči musí být posekaná hmota odstraněna nejpozději do pěti dnů.
2. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození
veřejné zeleně.
3. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
a) jakýmkoliv způsobem poškozovat, ničit nebo znečišťovat veřejnou zeleň,
b) stát, zastavit nebo jezdit motorovými vozidly (s výjimkou vozidel údržby
a mechanismů údržby),
c) rozdělávat otevřený oheň, tábořit nebo stanovat mimo místa k tomu určená.
Čl. 5 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Obecně závazná vyhláška č. 5/2017,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Tuklaty se na svém zasedání dne 6. 12. 2017
usnesením č. 120/14/2017 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v
souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1 Úvodní ustanovení
(1) Obec Tuklaty touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen
„poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická
osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Tuklaty.
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Čl. 3 Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří
měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v
poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při
změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala,
nově příslušné obci.
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo
prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve
kterém taková skutečnost nastala.
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Čl. 5 Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa 350,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 500,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč,
Čl. 6 Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci
1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 7 Osvobození
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá,
bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik
psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený
obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost
držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Čl. 8 Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši,
vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků
může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku.
Čl. 9 Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku ze psů
ze dne 21. 12. 2011.
Čl. 10 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.

Obecně závazná vyhláška obce Tuklaty č. 6/2017
o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Tuklaty se na svém zasedání dne 6. 12. 2017 usnesením č. 121/14/2017 usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1 Úvodní ustanovení
Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální
odpad, který vzniká na území obce.

Tuklatské NOVINKY

Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

Čl. 2 Správa poplatku
(1) Správu poplatku vykonává obec Tuklaty.
(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální
odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle
zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje
na jednotlivé poplatníky¹)
Čl. 3 Sazba poplatku
Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z
režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu
činí sazba na jednoho poplatníka a kalendářní rok:
Sazba objem
sběrné nádoby
četnost svozu
1 500,- Kč
70 l
1x za týden
1 100,- Kč
70 l
1x za 2 týdny
1 300,- Kč
70 l
sezónní
2 200,- Kč
120 l
1x za týden
1 600,- Kč
120 l
1x za 2 týdny
1 900,- Kč
120 l
sezónní
3 400,- Kč
240 l
1x za týden
100,- Kč
jednorázově
Sezónním svozem se rozumí svoz 1x týdně v období 1.10. - 31. 3. a 1x za
dva týdny v období 1.4. - 30.9.
Čl. 4 Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li
poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je poplatek splatný do
15. dne měsíce následujícího po vzniku poplatkové povinnosti.
Čl. 5 Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č.04/2016, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad ze dne 30. 5. 2016.
Čl. 6 Všeobecná ustanovení
Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní
předpisy²)
Čl. 7 Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Vydal OÚ Tuklaty, vyhlášky vyvěšeny na úřední desce.

otevírací doba během svátků

Čl. 4 Ohlašovací povinnost
(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen
oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) V ohlášení držitel psa uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu,
obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou
činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností
poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména
stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na
úlevu nebo osvobození od poplatku.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

22.12. pátek 6,30 – 11,00 14,00 – 17,30
23.12. sobota 6,30 – 12,00
24.12. neděle 9,00 – 10,00
- nedělní blesk, možnost obj. čerstvého pečiva a chleba
25.12. pondělí ZAVŘENO
26.12. úterý ZAVŘENO
27.12. středa – 29.12. pátek 6,30 – 11,00 14,00 – 16,30
30.12. sobota 6,30 – 10,30
31.12. neděle 9,00 – 10,00
- nedělní blesk, možnost obj. čerstvého pečiva a chleba
1.1. 2018 pondělí ZAVŘENO
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