ZPRÁVA STAROSTKY K 10. 3. 2017

Byly předány zbývající podklady pro přidělení dotace na rekonstrukci školy dotační agentuře LK
Advisory. Proběhlo několik jednání se společností Polabská-stavební s.r.o., která bude provádět
stavební práce. Řešíme stěhování školy. Musíme udělat maximum proto, aby nedošlo ke zkrácení
školního roku na dobu delší než nezbytně nutnou. A po tuto nezbytně nutnou dobu se budeme snažit
zajistit družinu.
Bylo zjištěno, že obec nebyla zařazena do aukce el. energie a faktury za energii nadále chodí od
společnosti ČEZ. ZO schválilo zařazení obce do aukce organizované společností E-Centre dne 29. 6.
2015. Aktuálně jednáme o znovu zařazení obce. Vzhledem k cenám za tuto elektřinu mohla obec
ušetřit ročně cca 10%. Obec platí ročně za el. energii cca 270 000 Kč, úspora za rok 27000,OSSZ v Kolíně jsme doložili chybějící údaje do ELDZ, které urgovali u p. Růžičky několik let.
Máme přislíbeny 4 pracovníky pro Veřejně prospěšné práce na rok 2017 /6 měsíců/.
Obdrželi jsme informaci o možné dotaci pro obce ze Střed. Kraje:

Fond obnovy venkova 2017 – 2020 obce do 2000 obyvatel.
předkládání žádostí 18.4.2017 - 30.6.2020
Oblasti podpory: Dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanské vybavení,
veřejná prostranství, zpracování projektové dokumentace (DSP nebo vyššího stupně) na
projekty spolufinancované z jiných veřejných zdrojů (mimo příjemce a SČK)
Dotace 1000 Kč/obyvatel (dle ČSÚ k 31.12.2016), max 80 % (100.000 Kč – 2.000.000 Kč)
Zúčastnila jsem se jednání v Centru pro regionální rozvoj v Praze ohledně získání evropské
dotace na výstavbu parkoviště či parkovacího domu z Výzvy IROP 1.2 Terminály a parkovací
systémy, Opatření Strategie ITI 1.1.1., další informace v přidaném bodě.
Proběhla jednání s obcí Horoušany a Úvaly o navýšení autobusových spojů l. 484 navazující
na příjezdy vlaků a s obcí Vyšehořovice o autobusovém spojení Tuklaty – TlustovousyHoroušany-Vyšehořovice – Nehvizdy. Školní autobus do Nehvizd má plnou kapacitu již
z Horoušan, proto je navýšení ranního spoje v uvedené trase žádoucí. Dále budeme jednat o
navýšení jednoho odpoledního spoje z Nehvizd.
Dostali jsme informaci od provozovatele vodovodu Vodos Kolín o napojování nových
odběratelů vody – v současné době není možné nového odběratele vody připojit. Vodos Kolín
prověřuje možnost dalšího posílení. Bylo sděleno, že minulý vlastník vydával souhlasná
stanoviska bez ohledu na danou situaci a od roku 2010 se začal projevovat nedostatečný
nátok.
Stavební práce:
V naší obci probíhá rekonstrukce mostku na návsi v Tuklatech, práce by měly být dokončeny
do 1.4. 2017

Dále probíhá přeložka vedení v Tlustovousech, parcel. Č. 551,555 termín do 17. 3. a v ul.
Spojovací – termín dokončení je 13. 3. – 8. 4. 2017.
Od minulého týdne probíhá příprava na zpevnění polní cesty ve Slezkách, další informace
v přidaném bodě.

ZPRÁVA O PROJEKTECH

Ulice Spojovací
Cena rekonstrukce této ulice je dle projektu cca 4 500 000 Kč. Proběhne kontrola projektu,
smlouvy a budeme zajišťovat dalších činnosti, aby bylo vše připraveno v případě vypsání
dotačního titulu na rekonstrukci.

Na Valech 19
Kolaudace
Požární zpráva i situace na místě nebyla v pořádku již v srpnu 2016.
Byla podána žádost o závazné stanovisko pro energetické úspory objektu a žádost o závazné
stanovisko pro částečnou kolaudaci stavby včetně požární zprávy pro částečnou kolaudaci, včetně
výkresů skutečného provedení stavby, která se odkazuje na 2. požární zprávu, která byla zpracována
pro energetické úspory objektu.
Od ing. Slepičkové jsme obdrželi první týden v lednu, bylo zasláno na Hasiče Kolín, paní
Čmugrovou. Koncem února jsme obdrželi nesouhlasná stanoviska k oběma žádostem.
- nebylo postupováno ČSN a mělo být
- popisy v půdorysech objektu neodpovídají popisu ve zprávě, půdorysům v ostatních dílčích
projektech
Bylo reklamováno u ing. Slepičkové, přepracování obou požárních zpráv zatím nedodáno.
Ostatní stanoviska jsou již připravená (hygiena, ŽP)
Požární zpráva je podmínkou částečné kolaudace, ale i změny před dokončením stavby (podmínka
dotace SFŽP).

Probíhají práce na zesílení stropu

Neobdrželi jsme dotaci na opravu kulturních památek z Havarijního programu
Ministerstva kultury ČR.

Základní škola – rekonstrukce a přístavba
Viz zpráva starostky

Chodník mezi obcemi
Od projektantky p. Kubínové jsme obdrželi projektovou dokumentace pro územní a stavební
rozhodnutí. Probíhá inženýring, o dalším postupu Vás budu informovat.
Chodník Tlustovousy
Podle předané dokumentace ukončené z důvodu nezpracování křižovatky v Tlustovousech,
nemůže paní Kubínová pokračovat v napojení projektu. Proběhne kontrola smlouvy a
předaných dokumentů se stanovením dalšího postupu.

