ZÁPIS
zasedání Rady Obce Tuchlovice
ze dne 12. února 2018, Dům služeb II, Karlovarská 500

Zahájeno:
16:30 hod.
Přítomni:
Jaroslav Pošta, Stanislav Fojt, Iva Pencová, 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. 3 z 12. února 2018
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
2. Zapsání způsobu hlasování všech členů rady „per rollam“ ze dne 29.1.2018
3. Rozpočtová opatření – zmocnění
4. Nový spolek – Letní kino Tuchlovice, z.s. – návrh
5. Výzva zastupitelům obcí a měst české republiky
6. Návrh změny č.1 ÚP Tuchlovice – jednání 1.2.2018
7. Žádost na zastavení pozemků pod školou – část budoucí lokality č.11.6
8. Žádost o přidělení volného bytu v DPS
9. Doplnění žádosti M+M šrot o úpravy příjezdové cesty a opravu plotu
10. Žádosti ZKO Tuchlovice
11. Ostatní žádosti (odstranění poškozeného stromu a přemístění retardéru)
12. Různé (jednání ČEZ přeložka, nabídka e.on, rekonstrukce komunikace u Dolu Libušín)
Návrh usnesení R-3-01/2018: Rada obce schvaluje program jednání č.3/2018
Schváleno jednomyslně
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
Zkontrolováno, bez sledování
2. Zapsání způsobu hlasování všech členů rady „per rollam“ ze dne 29.1.2018
K bodům hlasování „per rollam“ ze dne 29.1.2018 všichni členové rady obce hlasovali
pro.
Návrh usnesení R-3-02/2018: Rada obce schvaluje hlasování „per rollam“ ze dne
29.1.2018.
Schváleno jednomyslně
3. Rozpočtové opatření - zmocnění
Seznámení s návrhem zmocnění na rozpočtová opatření.
Návrh usnesení R-3-03/2018: Rada obce bere na vědomí návrh zmocnění ke schvalování
pro rozpočtová opatření a doporučuje bod zařadit pro jednání zastupitelstva takto:
- Rozpočtové příjmy v neomezené výši.
- Rozpočtové výdaje v závazných ukazatelích rozpočtu (paragrafy rozpočtové skladby)
do výše 800 000,-- Kč celkem za jedno rozpočtové opatření v jednom kalendářním
měsíci.
- Výdaje hrazené z dotace na základě Rozhodnutí nebo smlouvy o poskytnutí dotace,
přičemž v rozpočtovém opatření budou uvedeny výdaje do výše poskytnuté dotace, tak
jak je předepsáno v Rozhodnutí nebo ve Smlouvě o poskytnutí dotace.
- Poslední rozpočtové opatření za kalendářní rok v plném rozsahu v příjmech i ve
výdajích.
Schváleno jednomyslně
4. Nový spolek – Letní kino Tuchlovice, z.s. – návrh
Informace o vzniku nového spolku v obci.

12. února 2018

1

Návrh usnesení R-3-04/2018: Rada obce bere na vědomí vznikající nový spolek v obci
Tuchlovice s názvem Letní kino Tuchlovice, z.s. Rada obce bere na vědomí návrh stanov
nově vznikajícího spolku. Rada obce dále souhlasí s budoucím členstvím Obce Tuchlovice
v tomto spolku, avšak závazné stanovisko ke členství ve spolku je nutné schválit na příštím
jednání zastupitelstva obce, které se uskuteční v 15. případně 16. týdnu letošního roku.
Schváleno jednomyslně
5. Výzva zastupitelům obcí a měst české republiky
Informace o výzvě zastupitelům obcí a měst ze dne 3.2.2018 týkající se dodatečných odměn
členům volebních komisí za druhé kolo prezidentských voleb.
Návrh usnesení R-3-05/2018: Rada obce bere na vědomí návrh dodatečných odměn pro
členy okrskových volebních komisí za druhé kolo prezidentských voleb ve výši 1 100 Kč
na každého člena okrskové volební komise a doporučuje předložit tento návrh na dnešním
jednání zastupitelstva.
Schváleno jednomyslně
6. Návrh změny č. 1 ÚP Tuchlovice – jednání 1.2.2018
Seznámení s pokyny pro zpracování stanovisek a připomínek doručených po společném
jednání k návrhu změny č.1 ÚP Tuchlovice.
Návrh usnesení R-3-06/2018: Rada obce bere na vědomí pokyny pro zpracování
stanovisek a připomínek doručených po společném jednání k návrhu změny č.1 ÚP
Tuchlovice dne 1.2.2018.
Schváleno jednomyslně
7. Žádost na zastavení pozemků pod školou – část budoucí lokality č.11.6
Seznámení s žádostí a studií A.R. na zastavení pozemků pod školou směrem na Hradčana
– především p.č.1128/147, 148,149. Plocha plánované zástavby je 4200 m2.
Návrh usnesení R-3-07/2018: Rada obce neakceptuje návrh zástavby této lokality, jelikož
se jedná se o zásadně nekoncepční postup. Oddělením tohoto zájmového území od
zastavitelné plochy 11.6 jako celku by vznikla prostorově nevhodná forma zástavby s
nevyhovujícím napojením na stávající místní komunikaci (vzdálenost vjezdů resp. „T“
křižovatek). Rada obce nadále požaduje koncepční řešení = dohodu o parcelaci na celou
plochu 11.6 včetně koncepčního dopravního napojení a uplatnění požadovaného podílu
veřejných prostranství.
Schváleno jednomyslně
8. Žádost o přidělení volného bytu v DPS
Seznámení s žádostí o přidělení uvolněného bytu v DPS.
Návrh usnesení R-3-08/2018: Rada obce schvaluje pro uvolněný byt novou nájemkyni
paní J.R.
Schváleno jednomyslně
9. Doplnění žádosti M+M šrot o úpravy příjezdové cesty a opravu plotu
Seznámení s doplněním předchozí žádosti z listopadu 2017 tj. k záměru o zřízení výkupu
a zpracování odpadu na pozemku p.č. 124 a 123/3. Žádost doplněna o opravu příjezdové
cesty na p.č. 123/5,125/1 a 123/1 a zpevnění případně opravu stávajícího plotu.
Návrh usnesení R-3-9/2018: Rada obce nadále trvá na stanovisku, které bylo zaslané
žadateli dne 9.11.2017, a to především s přihlédnutím na platný územní plán obce
schválený v září 2014, kde je tato plocha určena a definována jako SV – plochy smíšené
venkovské. Záměr žadatele musí být z tohoto hlediska vyhodnocen jako nepřípustné využití
této plochy. Dalším důvodem pro zamítnutí žádosti je nesouhlas majitelů přilehlých staveb
s vybudováním zařízení ke sběru a výkupu odpadů.
Schváleno jednomyslně
10. Žádosti ZKO Tuchlovice
Seznámení s žádostmi od Základní kynologické organizace Tuchlovice.
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Návrh usnesení R-3-10/2018: Rada obce bere na vědomí žádost o provedení
rekonstrukce kuchyně. Rada obce rozhodne o provedení rekonstrukce na základě rozpočtu
na tuto opravu. Rada obce schvaluje žádost o dotaci ve výši 10 tis. Kč na akce pořádané
kynologickou organizací v roce 2018.
Schváleno jednomyslně
11. Ostatní žádosti (odstranění poškozeného stromu a přemístění retardéru)
Seznámení s dalšími žádostmi občanů obce.
Návrh usnesení R-3-11/2018: Rada obce:
- schvaluje žádost o povolení k odstranění poškozeného stromu (ořech) na pozemku p.č.
42/2 v k.ú Tuchlovice u č.p.630,
- schvaluje žádost na p.č.160 v k.ú Srby u Tuchlovic s podmínkou kladného vyjádření
Bc. Málka,
- doporučuje žádost o přemístění silničního retardéru v ul. Ke Stráži doplnit o stanovisko
Palivového kombinátu Libušín a odboru dopravy MMK
- souhlasí s vybudováním vstupu do domu Na Hradčanech č.p. 62 z pozemku obce pod
podmínkou konečného finálního schválení dle návrhu stavebníka (stručný projekt –
výška, šířka schodů a zásahu do pozemku obce).
- souhlasí s přesunutím vjezdu a výjezdu na opačnou stranu pozemku tj. ze styku p.č.
1122/146 a 1122/147 na 1122/146 a 1122/145. Konečné schválení se uskuteční po
kladném stanovisku PČR.
- schvaluje návrh Bc. Málka na údržbu, kácení a ošetření stromů v centru obce –
především v areálu letního kina včetně rozpočtu ve výši 59 682 Kč.
Schváleno jednomyslně
12. Různé
Seznámení s jednáním o přeložce ČEZ u jídelny ZŠ, nabídka e.on na dodávku plynu a
rekonstrukce komunikace u Dolu Libušín a s tím souvisejícími objížďkami v regionu
v měsících únor-duben.
Návrh usnesení R-3-12/2018: Rada obce navrhuje zařadit tyto informace do bodu Různé
pro následné zasedání zastupitelstva.
Schváleno jednomyslně
Jednání bylo ukončeno v 17,50 hod. Další jednání je naplánované na 26. 2. 2018 od 16,30
hod.

Iva Pencová
místostarostka obce
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Jaroslav Jaroslav
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Mgr. Jaroslav Pošta
starosta obce
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