Zpráva starostky k 28. 1. 2019
Proběhlo jednání se společností AGRO Tuklaty s p. Poskočilem ohledně zimní údržby v obce
Tuklaty, poničené komunikace v Sadové ulici a její opravě a znovu vytyčení polní cesty
Sadová – Na Kopečku. Vytyčení bylo připraveno pro Dotaci znovuobnovení polních cest. I
když zatím nebudeme sázet stromy, vytyčenou cestu by bylo dobré zachovat a zasít alespoň
trávu. Navrhuji z důvodu klimatických podmínek posledních let žádost o obnovení polních
cest posunout do dalších let, až se ujmou nově vysazené stromy o které pečujeme.
Nyní zaléváme nově vysazené stromy v ul. Rostoklatská, na Slezské cestě, 8 nově zasazených
lip. V případě, že obdržíme dotaci na novou výsadbu v Topolové, budeme mít zasazeno
dalších 14 stromů. Na podzim by bylo také dobré obnovit stromy u hasičské nádrže.
K 31. 12. 2018 jsme upravili dle kompetencí z usnesení č 262/13/2018 v souladu se zákonem
příjmy a výdaje Rozpočtovým opatřením č. 9/2018.
PROJEKTY
Rekonstrukce Spojovací
8. 1. 2019 úspěšně proběhla kolaudace.
Rekonstrukce dalších místních komunikací
Na Ministerstvu pro místní rozvoj byly vyhlášeny další dotační tituly na místní komunikace
s lepšími podmínkami než v minulém roce - 70% dotace, spolufinancování obce 30%. Další
k rekonstrukci po dohodě zastupitelů byly vybrány ulice K Bytovkám v Tuklatech a ulice Na
Kopečku v Tlustovousech. Termín ukončení realizace je 31. 12. 2020. Bude řešeno
samostatným bodem v zastupitelstvu.
Chodníky
Ze SFDI nemáme zatím žádné zprávy o vyhodnocení žádosti a z MAS jsme byli doporučeni,
máme přiřazeného dotačního manažera, čekáme na akceptační dopis z řídícího orgánu IROP.
Fara
Společnost BauPro s.r.o. pokračuje v rekonstrukci topení. Z tohoto důvodu bylo přesunuto
Vítání občánků z 2. 2. na 24. 3. 2019.
Měli jsme připravený projekt na Komunitní centrum, letos byl vyhlášen jiný dotační titul – a
to Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Bude nutné projekt trochu pozměnit a
stanovit priority.
Dětské hřiště Tlustovousy
Budeme podávat žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj – bude řešeno
samostatným bodem na zastupitelstvu.
Rekonstrukce obecních nemovitostí
Do dnešního dne jsme zatím neobdrželi informace, zda jsme obdrželi dotaci na rekonstrukci.
Monika Petrisková, 28. 1. 2019

