Vážení spoluobčané,
přehoupl se Nový rok, a to tak rychle, že už je za námi i jeho první
měsíc.
My se začínáme zabývat záležitostmi letošního roku, které jsme pár let
připravovali a letos se dočkáme jejich realizace. Největším projektem,
který se dotkne většiny z nás, je projekt ČEZ Distribuce. Jedná se o
ukládání kabelů nízkého napětí do země. Další projekt, který letos
zrealizujeme je výstavba nové hasičárny. Budeme pracovat na přípravě
projektů, které jsou dlouhodobě součástí rozvoje obce, jako je
projektování vodovodu, řešení majetkoprávních vztahů s pozemky
potřebnými pro vybudování cyklostezky směrem na Milčice nebo
zpracování nového územního plánu. Kulturní a společenské akce už se
staly samozřejmou součástí života v obci, a tak i letos jsme si užili
plesů, připravujeme divadelní představení, letní kino, táborák na
začátku prázdnin, Tateckou fošnu nebo vánoční jarmark. Letos oslaví
naši hasiči 111. výročí založení sboru, a tak bychom chtěli tuto jejich
oslavu spojit s vysazením nové lípy, Spolek pro Tatce chystá další
ročník Masopustu a naši fotbalisti budou bojovat o co nejlepší umístění
v soutěži III. třídy skupiny A okresu Nymburk. Školka a škola se
v loňském roce rozrostly, školku navštěvuje 50 dětí, školu 40 žáků a
stará se o ně celkem 18 zaměstnanců. V režii školky a školy čeká naše
děti maškarní karneval, dětský den nebo mikulášská nadílka. Jak
vidíte, i v letošním roce se máme v Tatcích na co těšit. Přeji nám všem
pohodový rok 2019 naplněný radostí ze života!
Blanka Řezáčová, starostka obce
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POPLATKY 2019
Do konce února 2019 jsou splatné poplatky za svoz všech druhů komunálních
odpadů. Poplatek pro rok 2019 zůstal ve stejné výši jako předchozí roky,
800 Kč/osoba/rok. Poplatek můžete uhradit v hotovosti na obecním úřadu nebo
nám ho poslat na účet u Komerční banky, a.s. č. 115-7155920217/0800
s uvedením čísla popisného do variabilního symbolu a do zprávy pro příjemce
uveďte osoby, za které poplatek platíte, abychom mohli platbu správně
identifikovat. Po zaplacení poplatku obdržíte na obecním úřadu známky na
popelnice.
Poplatek za každého psa ve výši 100 Kč můžete uhradit stejným způsobem.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
16.1.2019 se uskutečnilo 3. zasedání zastupitelstva obce. Kompletní zápis byl
vyvěšen na úředních deskách úřadu a také ve vývěsce před Jednotou.
Kdykoli je zápis k dispozici v archivu elektronické úřední desky na
www.tatce.cz/úřad/úřednídeska. Ve vrchní části stránky je pole pro vyhledávání.
Zde můžete vyhledávat podle názvu dokumentu, který hledáte nebo napravo je
políčko Zobrazit a zde zvolíte buď aktuální nebo archivní záznamy. Naleznete zde
všechny vyvěšené dokumenty od vytvoření těchto webových stránek, tedy od roku
2011. Samozřejmostí je možnost nahlédnutí do papírové podoby na obecním
úřadu.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BODY JEDNÁNÍ:






Dotace pro zájmové spolky: zastupitelstvo schválilo příspěvky pro zájmové skupiny,
které působí v Tatcích takto:
1. Sbor dobrovolných hasičů (na podporu práce s mládeží)
35 000 Kč
2. TJ Sokol Tatce (na činnost spolku)
40 000 Kč
3. Myslivecké sdružení Pečky
6 000 Kč
Plánovací smlouva s Capital for you, s.r.o.
Zastupitelstvo odsouhlasilo spolupráci s firmou Capital for you, s.r.o., která plánuje
výstavbu rodinných domů (1 samostatný dům a 5 dvojdomů) v ulici Prašná.
Součástí smlouvy je závazek firmy, že vybuduje přístupovou komunikaci od hlavní
komunikace v Hořanské ulici a kanalizační přípojky k jednotlivým domům.
Předmětem projektu je také jednání se skupinou ČEZ o možném uložení vysokého
napětí, které vede nad stavebními pozemky, do země. Obec Tatce se zavazuje převzít
vybudovanou komunikaci a také kanalizační přípojky do svoji správy.
Dodatek ke Smlouvě o dílo – projektová dokumentace vodovod
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na projektovou
dokumentaci na vybudování obecního vodovodu. Předmětem dodatku je
prodloužení termínu pro odevzdání kompletní dokumentace a snížení ceny
dokumentace z důvodu sloučení řízení potřebných pro získání stavebního povolení.
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PROJEKT ĆEZ – NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ
ULOŽENÉ DO ZEMĚ

1. února 2019 došlo k předání staveniště mezi firmou ČEZ (investor) a firmou AZ
Elektrostav (zhotovitel) na stavbu „Tatce – obnova TS, NN za kNN“, tedy uložení
nového kabelového vedení nízkého napětí do země, obnovu trafostanic a následnou
demontáž stávajícího vrchního vedení. Všechny domácnosti, kterých se tato stavba
dotýká, byli osloveni v loňském roce ohledně odsouhlasení projektové
dokumentace a připojení elektřiny podzemním vedením. Stavba bude realizována
v období únor až říjen, počítejte v tomto období s tím, že budete kontaktováni
zástupcem zhotovitele p. Lednickým nebo p. Šmejkalem, abyste domluvili přesný
termín realizace na vaší nemovitosti. Současně budou samozřejmě v obci probíhat
výkopové práce, buďte proto pozorní a mějte se stavbou trpělivost. Odměnou nám
bude to, že z obce zmizí betonové sloupy a budeme ji mít zase o něco hezčí.
S touto stavbou souvisí výpověď od skupiny ČEZ na všechna zařízení v majetku
obce, která jsou umístěna na jejich sloupech. Z toho důvodu musíme demontovat
lampy veřejného osvětlení a také rozhlas. Pro tento případ jsme připravili kompletní
projektovou dokumentaci na vybudování nového veřejného osvětlení a tuto stavbu
musíme letos zrealizovat, abychom po odstranění sloupů ČEZ nezůstali bez
osvětlení. Pro letošní rok počítáme s investicí do nového osvětlení ve výši téměř
2 milióny korun, menší část budeme realizovat v roce 2020.

NOVOSTAVBA GARÁŽE PRO VOZIDLO JSDH

Projekt hasičárny začal vznikat s obnovou jednotky sboru
dobrovolných hasičů. Tady se pozastavím chvilku nad tím, abych
vysvětlila rozdíl mezi jednotkou sboru dobrovolných hasičů a zájmovým
spolkem sboru dobrovolných hasičů. Stále se setkávám s tím, že
většina lidí si myslí, že je to úplně stejné. Nebyla jsem na tom jinak až
do doby, kdy jsem začala dělat starostku obce. Je tam velký rozdíl ve
financování a postavení každého z těchto subjektů. Nikoli v lidech. Lidé
se prolínají, většinou ti, kteří jsou součástí jednotky jsou také součástí
spolku. Jsou to lidé, kteří jsou ochotni věnovat se této činnosti ve svém
volném čase a to co dělají, je baví a zároveň chrání životy a majetky nás
všech.
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JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
-

jedná se o organizační složku obce, jednotka není samostatným subjektem
z hlediska daňových zákonů, její zřízení ukládá každé obci zákonná povinnost.
V případě, že obec tuto jednotku sama nezřídí, musí uzavřít veřejnoprávní
smlouvu o zajištění činnosti jednotky jiné obce na svém území a této jednotce
poskytovat finanční náhradu. Jednotka zřizovaná obcí je financována z obecního
rozpočtu, je zřízena na základě zastupitelstvem schválené zřizovací listiny, velitele
jmenuje do funkce starosta obce. Pro členy jednotky je obec povinna zajistit
pravidelné lékařské prohlídky.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ – DOBROVOLNÝ SPOLEK
-

jedná se o dobrovolný zájmový spolek, který musí mít přidělené svoje vlastní IČO
a také vykazovat svoje příjmy a výdaje z pohledu daňových zákonů. Spolek je
financován z vlastní činnosti, popř. na základě žádosti je formou veřejnoprávní
smlouvy jeho činnost finančně podpořena z obecního rozpočtu tak, jak je tomu
u jiných zájmových spolků. Obec nemá žádný vliv na vedení spolku, spolek je
řízen na základě vlastních stanov.

Tolik k rozdílu mezi jednotkou a
spolkem a také na vysvětlenou,
proč
činnosti
spojené
s jednotkou hradí ze svého
rozpočtu
obec.
Z důvodu
zajištění funkčnosti jednotky
byla před dvěma lety pořízena
cisternová
automobilová
stříkačka, kterou není možné
garážovat v původní hasičárně,
ale s ohledem na akceschopnost
hasičů i během zimního období ji
rozhodně garážovat musíme.
Proto vznikl projekt nové garáže
pro cisternu, která bude stát
hned vedle obecního úřadu.
Rozpočet celé akce je 2,5 mil Kč,
1 milion jsme získali od
Generálního
ředitelství
hasičského záchranného sboru,
potažmo ministerstva vnitra a
700 tis Kč od Středočeského

kraje. Zbývající část půjde
z rozpočtu obce. Stavět se začne
během letošního března, hotovo
musí být v září.
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S ČÍM NÁM MŮŽETE POMOCI
V loňském roce jsme vás informovali o vzniku projektu „Procházková
cesta do Milčic“. V rámci něho byly vybudovány na pozemcích obce,
které máme na katastru Milčic, 3 tůně na zadržování vody v krajině a
podél plánované cesty byly vysázeny stromy. Projekt je výsledkem
společné aktivity obcí Tatce a Milčice. Společně se také budeme podílet
na dotažení celého projektu a celou trasu zprůchodníme. První část
projektu (tůně a výsadba stromů) byla realizována z dotace
Ministerstva životního prostředí přes Agenturu na ochranu přírody a
krajiny. Druhá část, tedy zprůchodnění původní polní cesty, je založena
na dobrovolnické práci. Obě vesnice tedy spojíme dohromady a během
jednoho pátku a víkendu, 26. – 28. dubna zorganizujeme velkou akci
a pokusíme se cestu obnovit. Potřebujeme k tomu odstranit spoustu
náletů ve Figuře a urovnat terén na remízku mezi poli tak, aby byl
schůdný. Pokud vás projekt zajímá a chcete se k nám připojit, dejte
nám, prosím, vědět na obecní úřad, nejlépe formou zprávy na tel.
702129380 nebo mailem na ou@tatce.cz . My na tyto dny zajistíme
občerstvení a pití, abychom se zbytečně nezdržovali od práce  Proto
chceme vědět, kolik nás přibližně bude. Věřím, že pro nás všechny,
kteří rádi chodíme na procházky nebo běhat bude nová cesta radostí a
propojíme obě obce, Tatce a Milčice, které historicky pojí rodiny,
přátelství, ale také sportovní rivalita.
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LEDEN V OBCI
12.1.2019 - 8. obecní ples
První ples letošního roku se konal
v kulturním domě se zázemím
zrekonstruované hospody, dnes
Hospůdky na novém místě a
skvělým servisem Mirky Řezáčové a
celého personálu. Jako v loňském
roce na plese zahrála kapela Faust
band, která se těší naší oblibě a již
po páté ples moderovala Katka
Šmídová, kterou můžete slyšet na
rádiu Černá Hora. Děkujeme všem,
kteří se podíleli na organizaci plesu
a vám všem, kteří jste přišli a
vytvořili skvělou atmosféru. Ples se
vydařil, pobavili jsme se, zatančili,
shlédli vystoupení pole dance a
každý si odnesl nějakou cenu
z tomboly. Tak zase za rok
naviděnou!

19.1.2019 – Střelecký ples
Tento ples organizoval Střelecký klub Milčice. Klub pořádá plesy se záměrem
zábavy pro všechny milovníky plesů a zároveň s úmyslem pomáhat. Z výtěžku
plesu je každoročně pořádán dětský den pro děti z dětského domova v Býchorech.
Děti si během tohoto dne mohou vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, starší 12 let
dokonce z brokovnice na asfaltové terče. Již v loňském roce se obec Tatce na tomto
dni podílela poskytnutím věcných darů a letos jsme tuto akci podpořili zapůjčením
sálů pro pořádání plesu zdarma. Díky spojení Střeleckého klubu a obce Tatce
můžeme zajistit účast na dětském střeleckém dni také pro tatecké děti. Vyzkoušet
si střelbu ze vzduchovky nebo z brokovnice bude jistě zážitek nejen pro děti, ale
také pro dospělé a děti mohou za své výkony získat hezké ceny. Termín dětského
dne bude ještě upřesněn. Informace nebo fotografie z minulých ročníků si můžete
prohlédnout na www.ssk-milcice.cz
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DO VAŠICH DIÁŘŮ
 Divadelní představení spolku Mrsťa Prsťa v Tatcích v KD –
Válka Roseových – termín březen, duben – bude upřesněno

 Prořezání náletů ve Figuře – příprava cesty k Milčickým
rybníkům
26. – 28.4.2019 – uvítáme každého, kdo má
chuť se připojit a pomoci připravit cestu k hezkým procházkám

 Oslavy 111. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
4.5.2019 – oslavy budou spojeny s výročím 100 let od vysazení
Lípy Svobody

 Táborák na školní zahradě 29.6.2019

 Letní kino – 2.8.2019

 Tatecká fošna 24.8.2019
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