ZÁPIS
zasedání Rady Obce Tuchlovice
ze dne 9. srpna 2017, OÚ Tuchlovice, U staré školy 83

Zahájeno:
v 16,30 hod.
Přítomni:
Jaroslav Pošta, Iva Pencová, Jan Bejček, Michal Křižan, Stanislav Fojt
Předsedající: Jaroslav Pošta
Hosté:
Jaroslav Zach, Jan Procházka
Zapisovatel: Iva Pencová
Jsou přítomni všichni členové rady. Rada obce je usnášeníschopná.
Návrh programu jednání Rady Obce Tuchlovice č. 13 z 9. srpna 2017
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
2. Nájemní vztah Dům služeb II, Karlovarská 500 - informace
3. ČEZ Distribuce – koordinace investic
4. Provoz letního kina v Tuchlovicích
5. Okresní soud v Kladně – jmenování zástupce
6. Text odpovědi KŘ POLICIE ČR - cyklostezka
7. Povolení kácení stromů
8. Prodej a koupě pozemků
9. Pronájem ploch pro říjnové volby
10. Pronájem sálu zastupitelstva
11. Smlouva SFDI – napojení cyklostezky
12. Dotace na víceúčelové hřiště MČ Srby
13. Ulice P/. Bezruče – stanoviska vs. GP
14. Výběrové řízení – nominace členů VŘ
15. Žádost o dokončení dešťové kanalizace
16. Souhlas se stavbou na pozemku SÚS a žádost o výpůjčce pozemku
17. Různé (nové záměry, Červený kříž - omalovánky)
Návrh usnesení R-13-1/2017: Rada obce schvaluje program jednání č.13/2017
Schváleno jednomyslně
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
Nová výše nájmů za nebytové prostory, zastavěné pozemky - termín posunut na 31. 10. 2017.
2. Nájemní vztah Dům služeb II, Karlovarská 500 - informace
Informace o námitce proti výpovědi z nájmu prostoru sloužícího k podnikání.
Návrh usnesení R-13-2/2017: Rada obce bere na vědomí informace o námitce proti výpovědi
z nájmu prostoru sloužícího k podnikání a doporučuje námitku předat právnímu zástupci obce
k případnému vyjádření.
Schváleno jednomyslně
3. ČEZ Distribuce – koordinace investic
Informace o žádosti zaslané vedoucímu oddělení plánování investic ČEZ Distribuce na
koordinaci investic v obci Tuchlovice.
Návrh usnesení R-13-3/2017: Rada obce bere na vědomí žádost na koordinaci investic mezi
Obcí Tuchlovice a ČEZ Distribuce s výhledem do r. 2022 dle přiložené tabulky plánu investic.
Schváleno jednomyslně
4. Provoz letního kina v Tuchlovicích
Seznámení se zprávou Mě Policie Nové Strašecí o rušení nočního klidu dne 5.8.2017 v brzkých
ranních hodinách a seznámení s provozním řádem letního kina.
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Návrh usnesení R-13-4/2017: Rada obce bere na vědomí zprávu Mě Policie Nové Strašecí.
Rada obce důrazně žádá osoby, které jsou pověřeny provozem letního kina, aby dodržovali
schválený provozní řád. Rada obce nařizuje, aby byl areál letního kina opuštěn návštěvníky a
obsluhou do 45 min. po ukončení promítání jednotlivých filmů dle navrženého programu
promítání. Městská policie bude pověřena kontrolou dodržování provozního řádu a tohoto
usnesení.
Schváleno jednomyslně
5. Okresní soud v Kladně – jmenování zástupce
Informace o písemných materiálech doručených Okresním soudem v Kladně ve věci
kandidatury paní Dagmar Markovičové na funkci přísedícího pro Okresní soud v Kladně.
Návrh usnesení R-13-5/2017: Rada obce bere na vědomí kandidaturu paní Dagmar
Markovičové na funkci přísedícího pro Okresní soud v Kladně. Rada obce doporučuje
kandidaturu předložit ke schválení obecnímu zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání.
Schváleno jednomyslně
6. Text odpovědi KŘ POLICIE ČR - cyklostezka
Seznámení s textem odpovědi na žádost KŘ Policie ČR ohledně předání dat na zastupitele obce
v období 2010-2014 a seznámení s dalším postupem pro předání dokumentů spojených s dotací
s I. Etapou cyklostezky „z Tuchlovic na nádraží“.
Návrh usnesení R-13-6/2017: Rada obce bere na vědomí odpověď obce na žádost KŘ Policie
ČR ohledně předání dat na zastupitele obce v období 2010-2014 a seznámení s dalším
postupem pro předání dokumentů spojených s dotací s I. Etapou cyklostezky „Z Tuchlovic na
nádraží“.
Schváleno jednomyslně
7. Povolení kácení stromů
Seznámení s žádostmi o povolení kácení stromů v obci. První žádost je spojená s výstavbou
nového pavilonu pro ZŠ Tuchlovice a druhá soukromá žádost k pozemku p.č.224
Návrh usnesení R-13-7/2017: Rada obce schvaluje kácení 3 stromů v areálu ZŠ pro výstavbu
nového pavilonu v době realizace akce, nejlépe mimo vegetační období a schvaluje pokácení
dvou smrků na poz. p.č.224, které ohrožují sousední nemovitosti, a to mimo vegetační období.
Schváleno jednomyslně
8. Prodej a koupě pozemků
Žádost P. a H. T. o odkoupení části pozemku 1342/1, která je v sousedství jejich pozemku a
odkoupení pozemku na stavbu chodníku p.č.303 vše v k.ú. Tuchlovice.
Návrh usnesení R-13-8/2017: Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení části pozemku
1342/1. V tomto případě je stanovisko z roku 2016 neměnné tj. dle usnesení R-15-16/2016.
Rada obce schvaluje odkoupení p.č.303 v k.ú. Tuchlovice pro stavbu chodníku.
Schváleno jednomyslně
9. Pronájem ploch pro říjnové volby
Žádost o pronájem ploch pro říjnové volby – mostní konstrukce na cyklostezce od politického
hnutí Starostové a nezávislí.
Návrh usnesení R-13-9/2017: Rada obce schvaluje pronájem reklamních ploch na mostních
konstrukcích cyklostezky pro politické hnutí Starostové a nezávislí.
Schváleno jednomyslně
10. Pronájem sálu zastupitelstva
Žádost o pronájem sálu zastupitelstva na setkání spolužáků ročníku 1942 ZŠ Tuchlovice.
Návrh usnesení R-13-10/2017: Rada obce schvaluje pronájem sálu zastupitelstva na setkání
spolužáků ročníku 1942 ZŠ Tuchlovice.
Schváleno jednomyslně
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11. Smlouva SFDI – napojení cyklostezky
Informace o stavu smlouvy od SFDI na napojení cyklostezky část Tuchlovická a část Kačická.
Návrh usnesení R-13-11/2017: Rada obce bere na vědomí stav smlouvy se SFDI. Smlouva po
podpisu byla zaslaná zpět na ředitelství SFDI k podpisu.
Schváleno jednomyslně
12. Dotace na víceúčelové hřiště MČ Srby
Seznámení s možností dotačního titulu na výstavbu víceúčelového hřiště v Srbech.
Návrh usnesení R-13-12/2017: Rada obce bere na vědomí možnost žádosti o dotační titul na
výstavbu víceúčelového hřiště v Srbech. Rada obce pověřuje starostu obce k zajištění dalšího
postupu při žádosti o tento dotační titul.
Schváleno jednomyslně
13. Ulice P. Bezruče – stanoviska vs. GP
Informace o vývoji koupě části pozemku p.č.1327/2 (budoucí p.č.1327/14 o výměře 39m2) pro
rekonstrukci komunikace u dětského hřiště „alespoň po křižovatku“ z důvodu neuspokojivého
stavu komunikace.
Návrh usnesení R-13-13/2017: Rada obce pověřuje starostu obce, aby předal konečný návrh
s řešením a odpověděl tak na změněné stanovisko budoucích majitelů této komunikace.
Schváleno jednomyslně
14. Výběrové řízení – nominace členů VŘ
Nominace členů na výběrové řízení veřejné zakázky „Projektová a inženýrská činnost – oprava
místních komunikací Tuchlovice a Srby“.
Návrh usnesení R-13-14/2017: Rada obce určuje členy výběrové komise pro veřejnou
zakázku „Projektová a inženýrská činnost – oprava místních komunikací Tuchlovice a Srby“.
tyto členy: Iva Pencová, Jaroslav Pošta, Stanislav Fojt, Jan Procházka a Miroslav Štros.
Schváleno jednomyslně
15. Žádost o dokončení dešťové kanalizace
Seznámení s žádostí o dokončení dešťové kanalizace přes pozemek p.č. 869/1.
Návrh usnesení R-13-15/2017: Rada obce schvaluje dokončení dešťové kanalizace přes
pozemek p.č.869/1. Rada obce doporučuje pro zpracování jednoduché projektové
dokumentace společnost Stavaři spol. s r.o. Rada obce doporučuje provést dokončení společně
s rekonstrukcí komunikace a chodníků v ulici Mírová.
Schváleno jednomyslně
16. Souhlas se stavbou na pozemku SÚS a žádost o výpůjčce pozemku
Informace o nutnosti vydání souhlasného stanoviska Rady Středočeského kraje
prostřednictvím KSÚS Středočeského kraje pro výstavbu chodníků na pozemku parc. č.
1311/12, 1311/13, 2260 dle předložené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení je ze
strany obce nutné zajistit následující dokumenty:
◦ souhlas obce odsouhlasený radou obce se stavbou chodníku na pozemku parc. č. 1311/12,
1311/13, 2260.
◦ žádost obce odsouhlasená radou obce o bezúplatné výpůjčce pozemku parc. č. 1311/12,
1311/13, 2260, po dobu stavby chodníku na Středočeský kraj na 24 měsíců.
Návrh usnesení R-16-15/2017:
Rada obce schvaluje vydání souhlasu se stavbou chodníku na pozemku p. č. 1311/12, 1311/13,
2260 v majetku Středočeského kraje a schvaluje žádost na Středočeský kraj na bezúplatnou
výpůjčku pozemku p.č. 1311/12, 1311/13, 2260 pro stavbu chodníku a to vše prostřednictvím
KSÚS Středočeského kraje po dobu 2 let.
Schváleno jednomyslně
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17. Různé (nové záměry, Český Červený kříž - omalovánky)
Seznámení s žádostí ČČK o poskytnutí příspěvku na „omalovánky první pomoci“ formou
inzerce a seznámení s novými možnými záměry obce – chodník Tuchlovice – Srby a
cyklostezka Srby – Kamenné Žehrovice.
Návrh usnesení R-13-16/2017: Rada obce bere na vědomí nové záměry obce chodník
Tuchlovice – Srby a cyklostezka Srby – Kamenné Žehrovice. Rada obce rozhodla, že obec
nebude inzerovat v titulu ČČK „Omalovánky první pomoci“.
Schváleno jednomyslně
Jednání rady bylo ukončeno v 18,30 hod.
Další jednání rady obce je naplánovaná na středu 28. 8. 2017 od 16,30 hod.
Iva Pencová
místostarostka obce

Mgr. Jaroslav Pošta
starosta obce
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