ZÁPIS
zasedání Rady Obce Tuchlovice
ze dne 27. února 2017, OÚ Tuchlovice, U Staré školy 83

Zahájeno:
v 16,30 hod.
Přítomni:
Jaroslav Pošta, Iva Pencová, Stanislav Fojt, Jan Bejček, Michal Křižan
Předsedající: Jaroslav Pošta
Zapisovatel: Iva Pencová
Jsou přítomni všichni členové rady. Rada obce je usnášeníschopná.
Návrh programu jednání Rady Obce Tuchlovice č. 04 z 27. února 2017
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
2. Rozpočtové opatření č.2/2017
3. Schválení prodeje dřeva a zeminy (ornice)
4. Seznámení s výsledkem jednání se společnostmi ČEZ a INNOGY o dodávkách energií
5. Záměr prodeje pozemku p.č.1352/2
6. Různé

Návrh usnesení R-04-1/2017: Rada obce schvaluje program jednání č.04/2017
Schváleno jednomyslně
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
Platnost nových nájmů obecních nemovitostí k 1. 4. 2017 – vyřízení dokumentace s nájemci
Určení zastavených ploch obecních nemovitostí
2. Rozpočtové opatření č.2/2017
Seznámení s rozpočtovým opatřením č.2/2017
Návrh usnesení R-04-2/2017: Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č.2/2017.
Schváleno jednomyslně
3. Schválení prodeje dřeva a zeminy (ornice)
Informace o stanovení ceny od FV za dřevo z pokácených stromů v majetku obce a ornice
popř. podornice, která byla prozatím deponována za rybníkem Salakvarda.
Návrh usnesení R-04-3/2017: Rada obce schvaluje pro občany obce Tuchlovice cenu za ornici
dle bonity v rozsahu 50-150 Kč/m3 bez DPH a dřeva - tvrdé dříví 200 Kč/ m3 a měkké dřeví za
150 Kč/ m3.
Schváleno jednomyslně
4. Seznámení s výsledkem jednáním se společnostmi ČEZ a INNOGY o dodávkách energií
Informace o výsledcích jednání se společnostmi ČEZ a INNOGY o dodávkách energií. S oběma
společnostmi uzavřena výhodná smlouva na rok 2017 vč. shodných výhod pro místní
organizace v nájmu (AFK, TJ, ZŠ a MŠ).
Návrh usnesení R-04-4/2017: Rada obce bere na vědomí výsledky jednání se společnostmi
ČEZ a INNOGY.
Schváleno jednomyslně
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5. Záměr prodeje pozemku p.č.1352/2
Informace o záměru prodeje pozemku p.č.1352/2, která má souvislost s koupí pozemků p.č.
1349/6 a 1349/5 v k.ú. Tuchlovice od pana K. H. – koupě těchto pozemků byla schválena na
předešlém zastupitelstvu obce.
Návrh usnesení R-04-5/2017: Rada obce schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1352/2 v
k. ú. Tuchlovice
Schváleno jednomyslně
6. Různé
Informace o uzavření žádosti na dotaci od MPO Program EFEKT2 a informace o možnosti
využití Programu EFEKT1 pro rok 2017 z důvodu nevyčerpání peněz v roce 2016.
Návrh usnesení R-04-6/2017: Rada obce souhlasí s přihlášením se do programu EFEKT 1,
aktivita B.1 – Opatření na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO), které
vyhlásilo MPO ČR z důvodu nedočerpání finančních prostředků v roce 2016. Rada obce
souhlasí s budoucím přijetím dotace pro rekonstrukci části ulice Národního odboje. Rada obce
dále souhlasí s budoucím spolufinancováním této akce v min. výši 50% z celkové částky
uznatelných nákladů rekonstrukce a pověřuje starostu obce k zajištění akce včetně podpisů
budoucích smluv.
Schváleno jednomyslně
Jednání rady ukončeno v 17,30 hod. Další jednání bude v pondělí 13. 3. 2017 od 16,30 hod.

Iva Pencová
místostarostka obce

Mgr. Jaroslav Pošta
starosta obce
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