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Jednání s úvalským starostou o Povýmolí
Uzavření smlouvy se společností Optima na projekt ulice spojovací
Schůzka s ing. Shejbalem jednatelem společnosti Optima a prohlídka terénu na místě
Jednání s PhDr. Martinou Šumovou o funkci kronikářky
Urgence umístění dopravních značek snižujících rychlost v obcích na SUS
Odmítnutí prezentace obce v Encyklopedii ČR
Zrušení návrhu společnosti ČEZ na zřízení věcného břemene ZŠ – rekonstrukce
Jednání s Pozemkovým úřadem o polní cestě Z6 Ve Slezkách
Zařazení obce do E – aukce
Smlouva s EON
Dokončení a vyvěšení jednacího řádu obce
Veřejnoprávní smlouva s Č.B. o systému RUIAN
Jednání s náměstkem hejtmana Stř, kraje o spoji S7 Praha – Český Brod
Jednání s ved. Odboru dopravy Stř. kraje ing. Kopřivou
Jednání se společností ČEZ o odstranění vrchního vedení v Tlustovousích Na Statku
Jednání se společností AREA a rodinou Vojtových o fin. Spoluúčasti
Informace pro majitele zahrádek v k.ú. Tuklaty o možnosti výstavby
Vyřízení žádosti o zřízení parkovacího stání p. Bartůňka z Tlustovous
Zajišťování úklidu obce
Zajištění vysekání mlýnské cesty
Úprava zahrady MŠ
Zajištění stavby přístřešků na hračky
Zahájení prací na chodníku k dětskému hřišti za kabinami
Zajištění zalévání stromků v třešňovce
Zajištění vyklizení knihovny na Faře v 1.patře
Zajištění vyklizení sálu v přízemí Fary před úpravou stropů
Konzultace s elektrikářem panem Touškem
Umožnění prohlídky stropů Fary tesařem
Zajištění asfaltového recyklátu pro opravu ul. Spojovací
Zajištění rozvozu a válcování recyklátu v ul. Spojovací
Úprava komunikace před podchodem na nádraží
Administrativa s vykácením stráně Na Valech, korespondence s nadřízenými orgány
Zajištění úpravy čekárny na nádraží na úschovnu kol a její vymalování.
Další práce spojené s provozem OU v Tuklatech

