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ZPRÁVA STAROSTKY K 28. 12. 2020
Připravujeme Střednědobý výhled rozpočtu obce Tuklaty na roky 2021 – 2023.
Proces výměny pozemků s církví je před podpisem směnné smlouvy.
Čekárna na vlakovém nádraží Tuklaty je již otevřena pro cestující.
V prosinci byla dokončena vodovodní přípojka k obecnímu domu Ke Hřišti 22.
Na cyklostezce byly upravena místa pro vodovodní šoupata a kanalizaci. Na základě reklamace byly
opraveny 2 stožáry veřejného osvětlení u Mateřské školy.
V prosinci byl nově osázen vjezd do Tlustovous směrem od Tuklat. Pro odclonění silnice byly
vysazeny 3 stromy - dub, dva javory babyka a 5 lísek. Na jaře bude probíhat osetí kvetoucí směsí,
která se seče jen 2x za rok, 2 m na okrajích zůstane tráva.
V příštím roce nás čeká navýšení poplatků o 10% , směrnice a částky za popelnice budou
zveřejněny hned na začátku roku. Platby občanů nekryjí veškeré náklady na sběr a likvidaci odpadů
v Tuklatech a obec bude i příští rok likvidaci odpadů ze svého rozpočtu dotovat. V příštích letech
můžeme očekávat, že tyto náklady výrazně porostou a proto Vás prosím o důsledné třídění
odpadu.
Dle nového zákona o odpadech je pro rok 2021 stanovena cena za ukládání odpadu 800 korun
(rok 2020 - 500 Kč) za tunu (tato částka se bude v dalších letech zvyšovat až na 1 850 Kč za tunu,
tedy 3,5x více než je dnes). Jedná se o objemný a komunální odpad a obce zaplatí pouze pět set
korun za podmínky, že tento odpad musí být pod dvě stě kilo ročně na občana. Tato hranice se
bude každý rok o deset kilogramů snižovat. To má občany obce motivovat k vyšší míře třídění
odpadu a tím i k dosažení závazných hodnot, které vyplývají z legislativy Evropské unie.

Co nás čeká v roce 2021
V příštím roce nás čeká výstavba chodníku Ke Mlýnu v Tlustovousech (85 % uznatelných nákladů
je hrazeno z dotace) a výstavba 3 tůní v Tlustovousech (dotace jsme získali, hradí 100 % nákladů).
Dále bude vypsáno výběrové řízení na opravu jižní stěny fary, která je dlouhodobě v havarijním
stavu. Částečně tuto opravu hradí dotace z Programu 2018 z rozpočtu Středočeského kraje na
obnovu památek určených ke společenskému využití, získali jsme částku Kč 1 568 718. Tato částka
byla určena na spolufinancování energetických úspor a opravy jižní stěny fary.
Rok 2021 bude rokem přípravy projektových dokumentací. Projektanti již pracují na projektu
nové hasičárny, dále potřebujeme projekt na rekonstrukci vnitřních prostor Mateřské školy a
přístavbu tělocvičny u Základní školy. Některé naše komunikace jsou v havarijním stavu a proto
budeme připravovat projekty na rekonstrukci těchto komunikací. Jedná se o komunikaci
K Bytovkám (tady bude součástí i chodník), část ulice Liliová, Na Patnáctém, Na Kopečku a
V Jezírkách. Ulice V Jezírkách bude možno rekonstruovat až po výstavbě vodovodního potrubí.
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Příští rok budeme také opravovat výtluky v našich komunikacích, hlavně v ulici Na Rafandě, Ke
Skalce, Úvozová a další.
Další věcí, která je potřeba, je u veřejného osvětlení výměna starých výbojek za LED lampy tak,
jako např. v ulici Topolová nebo na nové cyklostezce. Budou vybrány komunikace dle největší
potřebnosti.
V roce 2021 budou probíhat další jednání s novým vedením Středočeského kraje o převzetí
výstavby parkovacího domu v Tuklatech, kraj by tedy zajišťoval stavbu i správu.
V roce 2021 budou pokračovat jednání s Jedličkovým ústavem ohledně odkupu nebo i jiné variantě
pro získání pozemku p. č. 380/2 u Topolové ulice a ideální poloviny bytového domu v ulici Ke
Školce.
Monika Petrisková v.r., 28. 12. 2020

