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ZPRÁVA STAROSTKY K 16. 04. 2020
Na začátku zprávy mi dovolte poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se nabídli s pomocí v době
nouzového stavu. Jednalo se o nákup potravin pro starší a nemohoucí občany a šitím roušek. Roušky
jsme roznášeli mezi občany, kteří si o ně zažádali. Máme je ještě k dispozici na OÚ. Starším občanům,
kteří obývají nemovitost sami, jsme doručili do schránek dopis s pokyny, informacemi a telefonními čísly
kam nám mají volat v případě jakékoliv potřeby pomoci. Mezi občany starší 65 let distribuujeme
dezinfekci, kterou jsme získali od ORP Český Brod.
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu byly zrušeny naplánované kulturní a společenské akce – Degustace
vín, Pomlázkování, Ukliďme Tuklaty a Tlustovousy, Čarodějnice, Noc kostelů. Další naplánované akce se
budou případně konat v souvislosti s dalšími nařízeními Vlády ČR.
Svoz odpadů byl prodloužen do 30. 4. na známku z roku 2019.
Od 20. 4. budou znovu obnoveny hodiny pro veřejnost, bude k dispozici dezinfekční prostředek. Žádáme
občany, aby nadále využívali možnosti emailové komunikace a telefonů.
Od začátku února probíhá kontrola z Nejvyššího kontrolního úřadu – vynakládané peněžní prostředky na
vybrané investiční programy v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k projektu
Rekonstrukce a rozšíření kapacity ZŠ Tuklaty. Z důvodu koronaviru bylo ukončení kontroly posunuto.
Byla provedena poptávka na cenové nabídky na údržbu stromů na základě vystaveného dendrologického
znaleckého a odborného posudku. Z důvodu koronaviru jsme obdrželi jen jednu nabídku a práce nemohli
být provedeny do konce března.
Na Slezské cestě byla doplněna výsadba nevzrostlých keřů po kontrole z Pozemkového úřadu, který
financoval výstavbu této cesty. Obec byla povinna se o zeleň starat.
6. – 9. 4. proběhla pokládka nového asfaltového povrchu v ulici Akátová. Opravu financoval Středočeský
kraj. Obec financovala výměnu silničních obrubníků.
PROJEKTY OBCE
OPRAVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ K BYDLENÍ
Rekonstrukce střechy Ke Školce
Znovu se objevily mokré fleky na stropě a plíseň. Je nutná REKONSTRUKCI STŘECHY V TOMTO ROCE.
Znovu jsme oslovili firmy, od kterých jsme obdrželi v minulém roce nabídky na rekonstrukci. Jedna společnost
odřekla, druhá navýšila rozpočet. Oslovili jsme další, čekáme na nabídky.
Zhotovení přípojky vody k domu Ke Hřišti 22
Společnost, která nám dala cenovou nabídku z důvodu koronaviru posunula zhotovení na květen 2020.
CHODNÍKY I. ETAPA
Chodník od hospody v Tlustovousech do ulice U Studny (pracovní název), autobusové zastávky
v Tlustovousech, chodník mezi obcemi až k MŠ Tuklaty, autobusové zastávky v Tuklatech, chodník od
autobusových zastávek do ulice Akátová, rekonstrukce chodníku v Akátové ulici k ZŠ Tuklaty.
Práce pokračují dle technického dozoru Ing. Řady dle harmonogramu. Na cyklostezce mezi obcemi a na
chodníku ke školce bylo nutno změnit podkladní vrstvy chodníku. Byla zjištěna vyšší mocnost ornice v místě
komunikace a bylo tedy nutné provést vápnění a do horní skladby byla přidána vrchní obrusná vrstva. Díky
tomuto cenovému navýšení bylo rozhodnuto, že zde nebudou položeny obrubníky. Okraje budou
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ohraničeny štěrkem. Bylo rozhodnuto o doplnění jednoho přístřešku v Tlustovousech, původní přístřešek byl
nevyhovující a byl demontován. Při rekonstrukci Aktové ulice bylo nutno odstranit opěrnou zeď z důvodu
havarijního stavu, která lemovala původní chodník a oddělovala původní chodník od parku s rybníkem. Byly
položeny nové obrubníky a byl upraven terén ze zeminy. Do zeminy budou zasázeny keře pro zpevnění.
Chodník od lávky u hřiště k mateřské škole byl původně navržen jako asfaltový, ale v tomto místě není
možné technologicky provést asfaltový povrch. Je tam z tohoto důvodu položena zámková dlažba.
Pravidelně se zúčastňuji kontrolních dní.

HOSPODA
Budeme poptávat zařízení kuchyně. Zbývá ještě zajistit truhlářské práce a svítidla, příp. další příslušenství.
Řešíme hygienu a kolaudaci.
FARA
Začátkem května se budou usazovat nová venkovní okenní křídla v 1.NP
Z důvodu vypsání nového výběrového řízení na opravu jižní stěny (původní vysoutěžená firma neměla
zájem na zhotovení zakázky) a pro podání žádosti o dotaci na opravu fasád na Ministerstvu kultury
z programu Záchrana architektonického dědictví, potřebujeme aktualizovaný mykologický posudek.
Původní mykologický posudek je z roku 2008. Bylo zjištěno, že nutné práce podle původního posudku
nebyly provedeny, takže došlo k dalšímu poškození hlavních nosných prvků krovu. Aktualizovaný posudek
bude k dispozici v nejbližších dnech.
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ TLUSTOVOUSY
Byla podána žádost o dotaci na MMR na dětské hřiště. Výsledek do této chvíle není znám.
VÝSTAVBA HASIČÁRNY
Probíhá příprava pro vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci na výstavbu nové hasičárny.
Konzultujeme různé možnosti výstavby. V minulých letech jsme žádali o dotaci na základě studie. Žádost o
dotaci na výstavbu nové hasičárny je samostatným bodem v ZO.
TĚLOCVIČNA
Obdrželi jsme studii na výstavbu tělocvičny v Tuklatech u Základní školy. Pracujeme dále na doladění našich
požadavků v souladu s Územním plánem obce. Po dopracování všech připomínek bude seznámena
veřejnost.
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