ZPRÁVA STAROSTKY K 29. 4. 2019
Zúčastnila jsem se Konference o odpadech v Brandýse nad Labem. Konference se zúčastnila bývalá
starostka jedné ze 14 obcí, které se sdružili, a vypsali výběrové řízení na svoz odpadu. Popelnice
chtěli mít očipované, aby mohli porovnat množství svezeného komunálního odpadu, které se vyváží
na skládku. Situaci řeší již od r. 2014 a teprve nyní cca ½ roku jim sváží odpady FCC, novým autem
s čipovacím zařízením. V roce 2017 jsem se u FCC informovala, ale bylo mi řečeno, že toto
neprovádějí, že tato auta jsou drahá. Nyní situaci řešíme s ostatními starosty v rámci našeho
nejbližšího regionu – Úvaly, Český Brod, které mají Technické služby.
Máme dvě nabídky na opravu střechy domu Ke školce 158, dořešujeme detaily opravy.
2 . dubna proběhl 13. ročník Dne Země na Klepci. Prezentovali jsme naši obec novou vlajkou se
znakem naší obce. Pro děti jsme měli připravené kameny, které zdobily ubrousky. Nabízeli jsme naši
knihu Dějiny Tuklat a Tlustovous a upomínkové předměty.
V minulých dnech jsem se byla podívat ve Mateřské škole Tuklaty a ZŠ Tuklaty.
Zpráva z Mateřské školy:
Vnitřek MŠ – třídy pro děti - je udržovaný, třídy jsou stále vylepšované, nový nábytek se snaží paní
ředitelka nakupovat zlevněný po výstavách nebo se skoroneviditelnými kazy. Uvnitř tříd je to vidět.
Tam kde není položeno nové PVC, je stará dlažba z doby, kdy byla školka postavena. Kolaudace
proběhla v roce 1982, podle projektu z roku 1977. Značné opotřebení je i na PVC na schodech do 1.
patra, na kuchyňských linkách v přípravně jídel v přízemí a 1. patře, původní jsou všechny vnitřní
dveře, zárubně s původním nátěrem. Na umývárně a WC je původní dlažba a je vidět velké
opotřebovanost. Vnitřní zařízení umývárny i WC je některé nové, zhotovené dle posledních
hygienických požadavků. Elektřina je vedena v celé školce většinou v lištách. Šatny učitelek a
personálu jsou zařízeny nevyhovujícím nábytkem.
V přízemí chybí sítě do oken.
V kuchyni dosluhuje 6 plotýnkový sporák, paní ředitelka plánuje nahrazení novým 4 plotýnkovým,
v roce 2020. Sporák ale dosluhuje, je možné, že se bude muset obnovit již v tomto roce.
Školka si pere sama lůžkoviny a ručníky, v létě též peřinky a polštáře. Nevlastní sušičku, která by
usnadnila tuto práci.
Dříve byla možnost z Úřadu práce získat finance na uklízečky i učitelky, ale v tomto roce je to
s největší pravděpodobností zřejmě poslední možnost.
Zahrady:
Zahrada I z ulice Ke Školce:
Je potřeba srovnat značně nerovný terén, dosloužil altán od hasičů, je rozebrán, nyní je místo
prázdné. Paní ředitelka plánuje 2 plastové domečky, jeden již stojí na druhé zahradě a je dětmi hodně
využíván. Ten byl nakoupen z daru, který školka obdržela z akce Rozsvícení stromu 2018. Dřevěný
domek vpředu na zahradě dosluhuje, uhnívá, bude letos v létě demontován a odstraněn. Nejde již
opravit. Nový plánuje paní ředitelka zahrnout do rozpočtu 2020. Na zahradě jsou 4 stromy, které je
nutno prořezat /dělají v létě dětem stín ke hraní/. Z bezpečnostních důvodů navrhuji zajistit i
posudek dendrologa.

Zahrada II. U vstupu do MŠ:
Tato zahrada má nízký nevyhovující plot, základ pro plot je dle paní ředitelky ostrý a pro děti
nebezpečný v případě zakopnutí. Je zde betonový vstup do jímky, která se používala pro čerpání
septiku, před zavedením kanalizace. Navrhuje úpravu, aby nedošlo ke zranění dětí. Chodník těsně
okolo budovy v této části zahrady nevyhovuje, místy je zvedlý beton. Na této zahradě mají děti
pirátskou loď z roku 2018, 2 pískoviště, mlžidlo. Hračky na této zahradě vyhovují a jsou
v dostatečném počtu.

PROJEKTY
CHODNÍKY
Dotační agentura ve spolupráci s projektantkou doplňuje podané žádosti o místní chodníky na IROP,
které byly podané před MAS Pošembeří.
FARA
Byla předáno Zateplení stropu, vyfakturováno dle SOD. Dokončuje se topení.
OPRAVA OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ
V listopadu bylo zažádáno o stavební povolení na opravu 2 nemovitostí. Zahájení stavebního řízení na
dům v Tuklatech bylo vypsáno 22.3., na dům v Tlustovousech 24.4. 2019.
HOSPODA
Ing. Hana Vavriková rozkresluje studii pro jednotlivé práce. Čekáme na zahájení stavebního řízení pro
získání stavebního povolení.
PARKOVIŠTĚ
Pro územní řízení je potřeba souhlasné stanovisko z oddělení ochrany přírody a krajiny v Českém
Brodě. Nesouhlasí s jeho umístěním. Jeho vyjádření není závazné stanovisko s podmínkami, které by
nutně musel stavební úřad akceptovat, ale Stavební úřad má jednat ve shodě, tedy je otázka, zda by
Územní rozhodnutí Stavební úřad vydal.
Další komplikací je navržené dopravní řešení na Policii v Kolíně. Nesouhlasí s umístěním napojení v
blízkosti podjezdu dráhy (a to ani miniokružní křižovatkou ani T napojením). Toto místo vycházelo z
majetkových poměrů. Je na zvážení, zda v případě navržení napojení dále od podjezdu, je pro obec
akceptovatelný ještě další výkup pozemků (cca 1200 m2), jednalo by se o část pozemku 576/9,
357/12 a část pozemku 357/15. A dále bude na novém posouzení Odboru územního rozvoje, zda
bude souhlasit s posunutím napojení mimo oblast Změny Z1 ÚP.
Dále se řeší podchod s bezbariérovým napojením a rozšíření o čtvrtou kolej.
Monika Petrisková v.r., 29. 4. 2019

