ZÁPIS
zasedání Rady Obce Tuchlovice
ze dne 30. ledna 2017, Dům služeb II, Karlovarská 500

Zahájeno:
v 17,00 hod.
Přítomni:
Jaroslav Pošta, Iva Pencová, Stanislav Fojt, Michal Křižan
Omluven:
Jan Bejček
Hosté:
Jaroslav Zach, Vladimír Olič
Předsedající: Jaroslav Pošta
Zapisovatel: Iva Pencová
Jsou přítomni čtyři členové rady. Rada obce je usnášeníschopná.
Návrh programu jednání Rady Obce Tuchlovice č. 02 z 30. ledna 2017
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
2. Nabídka koupě pozemků pod FVS - Jurková
3. Chodník Slovanka a v lokalitě Na Stráži – postup výkupu
4. Krycí list bazénu – Bartoň OPŽP
5. Nákup elektrické energie
6. ČEZ smlouva na instalaci zařízení - Radar
7. Povolení kácení
8. Různé (rozpočtové opatření č.1/2017, ukončení nájmu, Calypso)
Návrh usnesení R-02-1/2017: Rada obce schvaluje program jednání č.02/2017
Schváleno jednomyslně
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
Platnost nových nájmů obecních nemovitostí k 1. 4. 2017 – vyřízení dokumentace s nájemci
2. Nabídka koupě pozemků pod FVE
Seznámení s nabídkou syna paní Jurkové na odkoupení pozemků pod FVE a mezi silnicí č.606
a D6 a to LV 676 a 1117. Předchozí vedení obce chtělo pozemky odkoupit za 270-280 tis.
(pravděpodobně před výstavbou FVE).
Návrh usnesení R-02-2/2017: Rada obce neakceptuje nabídku na koupi pozemků.
Schváleno jednomyslně
3. Chodník Slovanka a v lokalitě Na Stráži postup výkupu
Seznámení s možnostmi výkupu popř. výměny pozemků v lokalitě ke Slovance na ploše
určené k zástavbě a mimo zástavbu dle ÚP.
Návrh usnesení R-02-3/2017: Rada obce doporučuje projednat možnosti výkupu a prodeje
pozemků vč. možné výměny na zastupitelstvu obce.
Schváleno jednomyslně
4. Krycí list rozpočtu - bazén
Seznámení se závěrem podání žádosti na zateplení budovy bazénu a instalaci FVE.
Návrh usnesení R-02-4/2017: Rada obce bere na vědomí dokument o spoluúčasti na projektu
OPŽP a doporučuje projednat tento dokument na zastupitelstvu obce.
Schváleno jednomyslně
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5. Nákup elektrické energie ČEZ (enwox – ostatní)
Seznámení s nabídkou od společnosti ČEZ na dodávku elektrické energie.
Návrh usnesení R-02-5/2017: Rada obce doporučuje projednat možnosti dodavatele energie
na zastupitelstvu obce.
Schváleno jednomyslně
6. ČEZ smlouva na instalaci elektrického zařízení
Seznámení se smlouvou o neměřeném odběru pro Radar ve směru od Slovanky. Náklady na
instalaci 3000 Kč plánovaná měsíční platby cca 150 Kč
Návrh usnesení R-02-6/2017: Rada obce schvaluje smlouvu o neměřeném odběru a pověřuje
starostu obce k podpisu této smlouvy.
Schváleno jednomyslně
7. Povolení kácení
Informace o žádosti paní Valentové na pokácení stromu (1x borovice), který vrůstá do základu
plotu.
Návrh usnesení R-02-7/2017: Rada obce schvaluje pokácení stromu na pozemku p.č.392.
Schváleno jednomyslně
8. Nový vlastník společnosti Calypso, s.r.o.
Informace o novém jednateli společnosti Calypso s.r.o.,
Návrh usnesení R-02-8/2017: Rada obce požaduje od nového vlastníka společnosti Calypso
s.r.o. předložit předávací protokol, který by měl vyjasnit vlastnická práva k vybavení u
pronajímané nemovitosti. Předávací protokol měl být součástí smlouvy o nájmu ze září roku
2014. Rada obce doporučuje novému jednateli společnosti Calypso s.r.o. na základě
podepsané smlouvy neprovádět jakékoliv přestavby a manipulaci s movitým majetkem, a to
do doby, než se vyjasní vlastnická práva k jednotlivým movitým věcem.
Schváleno jednomyslně
9. Různé
Informace o ukončení nájmu v místnosti Projekce, informace o rozpočtovém opatření
č.1/2017 a informace o začátku stavby komunikace napojení cyklostezky dle předloženého
harmonogramu v části Kačické a části Tuchlovické.
Návrh usnesení R-02-9/2017: Rada obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.1/2017
ukončení nájemní smlouvy v místnosti projekce vedle Calypsa s.r.o. Rada obce schvaluje
přípravu pro napojení cyklostezky a povoluje v místech napojení kácení stromů na pozemcích
č. p. 2440, 2428, 2408 v k.ú. Tuchlovice a č. p. 779 a 780 v k.ú. Srby u Tuchlovic.
Schváleno jednomyslně
Jednání rady ukončeno v 17,50 hod. Další jednání rady bude v pondělí 13. února 2017 od 16,30
hod. na OÚ

Iva Pencová
místostarostka obce

Mgr. Jaroslav Pošta
starosta obce
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