OBECNÍ ÚŘAD TUKLATY
Na Valech 19 | 250 82 Tuklaty
www.tuklaty.cz | info@tuklaty.cz

ZPRÁVA STAROSTKY K 30. 9. 2019
V minulé zprávě jsem informovala o jednání obce s Jedličkovým ústavem o odprodeji pozemku č. 330/2 k.ú.
Tuklaty o výměře 751 m2 a ½ pozemku par. č. st. 206 k. ú. Tuklaty o výměře 102 m2, který je s Jedličkovým
ústavem ve společném spoluvlastnictví. Proběhla další jednání, prodej musí schválit zřizovatel Magistrát hl.
m. Prahy.
Při příležitosti Mezinárodního dne seniorů bude v dolním sále fary ve středu 2. 10. uspořádáno odpoledne
pro seniory s programem.
Konzultovali jsme s projektanty záměr postavit v naší obci tělocvičnu, která zde chybí. Dále potřebujeme
vyřešit chybějící 1 učebnu (nyní zapůjčená kontejnerová třída, roční nájemné 214 172,-Kč) a další 1
specializovanou např. jazykovou učebnu.
PROJEKTY
CHODNÍKY
Dnes proběhlo otevírání obálek z výběrového řízení na chodníky. Přihlásili se 2 společnosti s nabídkovými
cenami 8 400 000 a 8 500 000 Kč Společnost s vyšší nabídkovou cenou nabídla zkrácení lhůty o 60 dní. Po
vyhodnocení VŘ Vás budu informovat.
OPRAVA OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ
Zúčastnila jsem se schůzky na Ministerstvu financí ohledně dotace na Nájemní bydlení z MF ČR Ke Skalce 29,
Tlustovousy.
Bohužel ani ke datu 2. 9. 2019 se nám nepodařilo získat stavební povolení na tuto rekonstrukci. Žádost byla
podána v listopadu 2018. Vzhledem k náročnosti stavby, nutným klimatickým a technologickým přestávkám
a z důvodu profinancování uznatelných nákladů již do 6. 12. 2019, nebudeme tuto dotaci čerpat. Tyto dotace
budou s největší pravděpodobností vypsány již v roce 2019 na rok 2020. Bude vypsáno výběrové řízení na
dodavatele a v případě, že se nám přihlásí zhotovitel s rozumnou cenou, budeme žádat o dotaci znovu. Dle
jednání na Ministerstvu financí vyplynulo, že žádost, kterou jsme podávali, byla jedna z nejlépe zpracovaných.
HOSPODA
Pokračují stavební práce na rekonstrukci kovárny.
HASIČÁRNA
Dotaci jsme neobdrželi.
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