Z Á P I S HLASOVÁNÍ
Rady Obce Tuchlovice ze dne 29. ledna 2018
projednáno PER ROLLAM dle § 6., odst. 4 Hlasování, Jednacího řádu Rady obce

Zahájeno:
Hlasovali:

v dopoledních hodinách dne 29. 1. 2018
Jaroslav Pošta, Iva Pencová, Stanislav Fojt, Jan Bejček, Michal Křižan

Program:
1. Schválení programu hlasování
2. Rozpočtové opatření č. 2/ 2018
3. Žádost o dotaci s fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje
4. Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku
5. Návrh termínu dalšího jednání Rady obce vč. zasedání Zastupitelstva obce
1. Schválení programu hlasování
Seznámení s programem hlasování per rollam
Návrh usnesení R-2-01/2017: Rada obce schvaluje program jednání č.2/2018
Schváleno jednomyslně
2. Rozpočtové opatření č. 2/ 2018
Seznámení s rozpočtovým opatřením č.2/2018.
Návrh usnesení R-2-02/2017: Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č.2/2018
Schváleno jednomyslně
3. Žádost o dotaci z fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje.
Seznámení s možností vybavení knihovny novým mobiliářem. Jednalo by se o výměnu
zastaralých regálů na uložení knih.
Návrh usnesení R-2-03/2018: Rada obce schvaluje podání žádosti na poskytnutí dotace od
fondu kultury a obnovy památek ze Středočeského kraje po názvem akce: „Nový mobiliář
obecní knihovny“ – žadatel obec
Schváleno jednomyslně
4. Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku
Seznámení s žádostí PUDIS společnosti na zpracování PD o podpis smlouvy o právu provést
stavbu na cizím pozemku – jedná se o rekonstrukci silnice II.tř. č.606
Návrh usnesení R-2-04/2018: Rada obce schvaluje předloženou Smlouvu o právu provést
stavbu na cizím pozemku a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
Schváleno jednomyslně
5. Různé (termín dalšího jednání Rady obce a Zastupitelstva obce)
Termín dalšího jednání Rady obce bude 12. 2. 2018 od 16,30 hod. a následovat bude zasedání
zastupitelstva obce od 18,00 hod.
Návrh usnesení R-2-05/2017: Rada obce bere na vědomí termín dalšího jednání Rady obce a
Zastupitelstva obce
Schváleno jednomyslně
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