ZPRÁVA STAROSTKY K 25. 2. 2019
Minulý měsíc jsme věnovali přípravám podkladů a koordinace podání 4 žádostí o dotace na
Ministerstvo pro místní rozvoj na
•
•
•
•

Dětské hřiště v Tlustovousech
Opravu komunikací v obcích, ulice Na Kopečku a k Bytovkám
Rekonstrukce 3 místností 1.NP na faře (pod OÚ) a venkovních prostor
Vybudování 5 autobusových zastávek v Tuklatech a Tlustovousech

Tyto dotace jsou ze 70% financovány Ministerstvem pro místní rozvoj a 30% je spoluúčast obce.
Další dotaci podáváme na Městský úřad Český Brod přes Odbor památkové péče na opravu
severní (stávající původní) brány.
V Českém Brodě proběhla schůzka se starosty okolních obcí včetně starosty Kolína a zástupci MAS
Podlipansko, Pošembeří a Zálabí. Jednalo se o přípravu nové DESTINAČNÍ OBLASTI CESTOVNÍHO
RUCHU (CR) od hranic hl. města Prahy, přes Úvalsko, Českobrodsko, Kolínsko až do Kutné Hory.
Diskutovalo se o podmínkách a zejména příležitostech, které by pro obce po vzniku výše uvedené
oblasti cestovního ruchu mohly nastat.
Na Krajském úřadě Středočeského kraje proběhla schůzka na téma: Koordinace připravovaných
projektových záměrů do výzvy ITI v 1.Q 2019 se zaměřením na terminály, parkoviště P+R a B+R.
Výzva bude vyhlášena s největší pravděpodobností 1. 4., podávání do 15. 6. 2019. Před podáním
žádosti o dotaci je nutné ohlásit záměr do 26. 4. 2019. Bez tohoto podání není možné být zařazeni do
žádostí o dotaci. Z jednání vyplynulo, že většina obcí a měst by vyhovovalo posunutí termínu pro
podání žádostí o cca 2 měsíce. Středočeský kraj se bude snažit vyhovět tomuto požadavku.
V tuto chvíli máme projektovou dokumentaci ve fázi pro územní rozhodnutí. Budu řešit s krajem
spoluúčast na financování příjezdové komunikace k parkovišti. Nyní byl pozemek geodeticky zaměřen
a bude probíhat výměna s majiteli za obecní pozemek podle smlouvy o budoucí směnné smlouvě z r.
2017.
Pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje byla u nás provedena kontrola ohledně dodržování
právních předpisů souvisejících s výkonem přenesené a samostatné působnosti na úseku
pohřebnictví. Vše proběhlo v pořádku.
Byl zjištěn havarijní stav střechy objektu Ke Školce 158, i přes údržbu, kterou provádí p. Plesný. Do
objektu zatéká. Střecha má již dobu životnosti za sebou. Byly osloveny společnosti, zabývající se
touto problematikou, do 14 dní podají cenové nabídky.

PROJEKTY
CHODNÍKY
Ze SFDI nemáme zatím žádné zprávy o vyhodnocení žádosti o dotaci; z MAS jsme byli doporučeni,
máme přiřazeného dotačního manažera, čekáme na akceptační dopis z řídícího orgánu IROP.
REKONSTRUKCE OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ

Dotaci na rekonstrukci dvou obecních nemovitostí jsme získali, zatím jsme neobdrželi písemné
rozhodnutí. Z finančních důvodů budeme jednat i o možnosti rekonstrukce zatím jen jednoho
objektu.
FARA
Při rekonstrukci zateplení půdy na faře řešíme audio video systém v budově. Instalace vytápění fary
se chýlí k dokončení. Se zástupci NPÚ řešíme okenní výplně, jižní stěnu a jihozápadní nároží.
HOSPODA – KOVÁRNA
S NPÚ, hasiči a hygienou projednáváme projekt na úpravu kovárny na hospodu. Bude řešeno jako
samostatný bod na zastupitelstvu.
Monika Petrisková, 25. 2. 2019

