ZÁPIS
zasedání Rady Obce Tuchlovice
ze dne 6. listopadu 2017, OÚ Tuchlovice, U Staré školy 83

Zahájeno:
16:30 hod.
Přítomni:
Jaroslav Pošta, Jan Bejček, Stanislav Fojt, Iva Pencová, Michal Křižan
Předsedající: Jaroslav Pošta
Zapisovatel: Iva Pencová
Jsou přítomni všichni členové rady. Rada obce je usnášeníschopná.
Návrh programu jednání Rady Obce Tuchlovice č. 19 z 6. listopadu 2017
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
2. Vyjádření k žádosti M&M šrot s.r.o. o vyjádření k záměru
3. Studie na park a centrální část obce
4. Vyjádření k záměru prodeje pozemku p.č.792/3 v k.ú. Tuchlovice
5. Kniha o historii fotbalu k 90-tému výročí – rozpočet – plánovaný prodej
6. Určení rekonstrukce Domu služeb II – přízemí a zastupitelský sál
7. Výběrová řízení na rekonstrukci MK MČ Srby a Tuchlovice – určení výběrové komise
8. Žádosti na kácení dřevin
9. Odměny pro pracovníky OÚ
10. Přípomínka / dotaz ke změně č.1 ÚP Tuchlovice
11. Různé (hodiny Srby, studie Srby – p. Havlůj, nástavby Multicara)
Návrh usnesení R-19-1/2017: Rada obce schvaluje program jednání č.19/2017
Schváleno jednomyslně
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
zkontrolováno
2. Vyjádření k žádosti M&M šrot s.r.o. o vyjádření k záměru
Seznámení se záměrem společnosti M&M šrot s.r.o.
Návrh usnesení R-19-2/2017: Rada obce neakceptuje nabídku společnosti M&M šrot s.r.o. Služby
spojené s výkupem a sběrem odpadů má obec plně zajištěné. K záměru umístění zařízení ke sběru, výkupu
a zpracování odpadů v obci vyjadřuje nesouhlas z důvodu špatných zkušeností z předchozím zajištěním
sběru, výkupu a zpracování v této části obce.
Schváleno jednomyslně
3. Studie na park a centrální část obce
Seznámení s nabídkami územních studií na revitalizaci parku a centrální části obce.
Návrh usnesení R-19-3/2017: Rada obce schvaluje nabídku společnosti ALL4TREES s.r.o. na
představení dvou variant revitalizace a následného dopracování vybrané varianty v celkové částce 175
tis.Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Schváleno jednomyslně
4. Vyjádření k záměru prodeje pozemku p.č.792/3 v k.ú. Tuchlovice
Informace o přihlášení se dvou zájemců k záměru prodeje p.č. 792/3.
Návrh usnesení R-19-4/2017: Rada obce nebude návrh prodeje p.č. 792/3 zařazovat na bod jednání
zastupitelstva, do doby uzavření dohody mezi dvěma žadateli. Z pohledu Rady obce mají oba dva žadatelé
oprávněné důvody ke koupi pozemků. Dohodu popř. odstoupení od žádosti je nutné uzavřít písemně
s ověřením podpisů žadatelů.
Schváleno jednomyslně
5. Kniha o historii fotbalu k 90-tému výročí – rozpočet – plánovaný prodej
Seznámení s rozpočtem na tisk, zpracování a finální výrobu knihy k výročí založení fotbalového klubu.
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Návrh usnesení R-19-5/2017: Rada obce schvaluje rozpočet na tisk, zpracování a finální výrobu v částce
78 800 Kč bez DPH na 200 ks knih. Rada obce schvaluje návrh prodeje knihy cca 250 Kč/ks.
Schváleno jednomyslně
6. Určení rekonstrukce Domu služeb II – přízemí a zastupitelský sál
Seznámení s průběhem schůzky budoucího nájemce Domu služeb II přízemí.
Návrh usnesení R-19-6/2017: Rada obce schvaluje první část přestavby, která zahrnuje rekonstrukci
podlahy v celém přízemí, rekonstrukci elektroinstalace a zavedení domovního plynovodu a vytápění v
přízemí i v prvním patře (sál zastupitelstva). Rada obce schvaluje cenu za projekt na zavedení domovního
plynovodu a vytápění ve výši 8 500 Kč.
Schváleno jednomyslně
7. Výběrová řízení na rekonstrukci MK MČ Srby a Tuchlovice – určení výběrové komise
Seznámení se zadávací dokumentací k veřejným zakázkám na rekonstrukci MK v Tuchlovicích a v MČ
Srby.
Návrh usnesení R-19-7/2017: Rada obce bere na vědomí vypsání výběrových řízení na rekonstrukci MK
v MČ Srby a v Tuchlovicích. Jedná se o veřejné zakázky „Tuchlovice oprava místních komunikací a
chodníků P.Bezruče I, Mírová a propojení s ulicí Hornická včetně zatrubnění dešťové kanalizační stoky“
a „Oprava komunikací a chodníků včetně prodloužení dešťové a splaškové kanalizace Tuchlovice – část
Srby“. Rada obce určuje pro výběrové řízení konané dne 24.11.2017 tyto členy výběrové komise: Ivu
Pencovou, Stanislava Fojta a Jana Bejčka. Náhradníkem výběrové komise je Jaroslav Pošta.
Schváleno jednomyslně
8. Žádosti na kácení dřevin
Informace o žádostech na kácení dřevin na p.č. 783 a p.č.63/1 v k.ú. Tuchlovice – celkem se jedná o tři
vzrostlé stromy. Dva jsou v havarijním stavu, jeden narušuje statiku přilehlé stavby.
Návrh usnesení R-19-8/2017: Rada obce schvaluje pokácení dřevin dle žádostí na pozemku p.č. 783 a
p.č.63/1 v k.ú. Tuchlovice mimo vegetační období.
Schváleno jednomyslně
9. Odměny pro pracovníky OÚ
Seznámení s návrhem na určení odměn pro pracovníky obecního úřadu.
Návrh usnesení R-19-9/2017: Rada obce schvaluje předložený návrh odměn pro pracovníky OÚ.
Schváleno jednomyslně
10. Připomínka / dotaz ke změně č.1 ÚP Tuchlovice
Seznámení s připomínkou popř. dotazem ke změně č.1 ÚP Tuchlovice
Návrh usnesení R-19-10/2017: Rada obce doporučuje odpovědět na připomínku / dotaz dle informace od
zpracovatele změny č. 1 územního plánu pana arch. Komrsky.
Schváleno jednomyslně
11. Různé (hodiny Srby, studie Srby – p.Havlůj, nástavby Multicara)
Informace o cenové kalkulaci na instalaci hodin do MČ Srby, o návrhu studie pro lokalitu č.29 od p.
Havlůje a o možnostech nástaveb pro sběr Bio odpadu.
Návrh usnesení R-19-11/2017: Rada obce bere na vědomí výše uvedené informace o cenové kalkulaci
na instalaci hodin do MČ Srby, o návrhu studie pro lokalitu č.29 od p. Havlůje a o možnostech nástaveb
pro sběr Bio odpadu.
Schváleno jednomyslně

Jednání bylo ukončeno v 17,45 hod. Další jednání je naplánované na 20. 11. 2017 od 16,30 hod.
Iva Pencová
místostarostka obce

Mgr. Jaroslav Pošta
starosta obce
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