ZÁPIS HLASOVÁNÍ
Rady Obce Tuchlovice ze dne 26. února 2018
projednáno PER ROLLAM dle § 6., odst. 4 Hlasování, Jednacího řádu Rady obce

Zahájeno:
Ukončeno:
Hlasovali:

v dopoledních hodinách dne 26. 2. 2018
v odpoledních hodinách dne 28. 2. 2018
Jaroslav Pošta, Iva Pencová, Stanislav Fojt, Jan Bejček, Michal Křižan

Program:
1. Schválení programu hlasování
2. Rozpočtové opatření č. 3/ 2018
3. Žádost o vydání nevýherního automatu z prostoru Domu služeb II
4. Žádost o finanční podporu každoroční akce v MČ Srby
5. Aktuální situace ohledně programu „Pošta Partner“
6. Výběrová řízení – nominace členů výběrové komise
7. Návrh termínu dalšího jednání Rady obce
1. Schválení programu hlasování
Seznámení s programem hlasování per rollam
Návrh usnesení R-4-01/2018: Rada obce schvaluje program jednání č.4/2018
Schváleno jednomyslně
2. Rozpočtové opatření č. 3/ 2018
Seznámení s rozpočtovým opatřením č.3/2018.
Návrh usnesení R-4-02/2018: Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č.3/2018
Schváleno jednomyslně
3. Žádost o vydání nevýherního automatu z prostoru Domu služeb II
Seznámení s žádostí a potvrzením (čestným prohlášením) bývalého nájemce prostorů
restaurace Domu služeb II o vlastnictví nevýherního automatu.
Návrh usnesení R-4-03/2018: Rada obce schvaluje vydání nevýherního automatu žadateli
panu Lukáši Altnerovi na základě čestného prohlášení podepsaného bývalým nájemcem
nemovitosti panem Stanislavem Vackem.
Schváleno jednomyslně
4. Žádost o finanční podporu každoroční akce v MČ Srby
Seznámení s žádostí o finanční podporu každoroční akce na oslovu MDŽ Tuchlovice – Srby.
Návrh usnesení R-4-04/2018: Rada obce schvaluje finanční podporu oslav MDŽ pro občany
Tuchlovic a MČ Srb ve výši 5 tis. Kč.
Schváleno jednomyslně
5. Aktuální situace ohledně projektu „Pošta Partner“
Seznámení s vývojem situace ohledně projektu Pošta Partner v obci Tuchlovice.
Návrh usnesení R-4-05/2018: Rada obce schvaluje návrh nájmu prostor současné pošty pro
subjekty, které jsou zapojeny do programu Pošta Partner. Nájem pro rok 2018 za 1Kč/měsíc s
možností prodloužení o další rok v případě, že poskytované poštovní služby budou
bezproblémové. Rada obce vyjadřuje ochotu přistoupit k partnerství s Českou poštou a.s.,
avšak za podmínek navržených Sdružením místních samospráv České republiky, podle kterých
by měl stát hradit 75 procent celkových nákladů.
Schváleno jednomyslně
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6. Výběrová řízení – nominace členů výběrové komise
Nominace členů na výběrové řízení veřejné zakázky „Pořízení štěpkovače, kompostérů a
kontejnerů na textil“ a „Úprava okolí božích muk a kaple sv. Floriána“.
Návrh usnesení R-4-06/2018: Rada obce určuje členy výběrové komise pro veřejnou zakázku
„Pořízení štěpkovače, kompostérů a kontejnerů na textil“ a „Úprava okolí božích muk a kaple
sv. Floriána“ tyto členy: Iva Pencová, Jaroslav Pošta, Stanislav Fojt, Jan Procházka a Jan
Bejček.
Schváleno jednomyslně
7. Různé (termín dalšího jednání Rady obce)
Termín dalšího jednání Rady obce bude 12. 3. 2018 od 16,30 hod. v kanceláři starosty obce.
Návrh usnesení R-4-07/2018: Rada obce bere na vědomí termín dalšího jednání Rady obce
dne 12.3.2018.
Schváleno jednomyslně

Iva Pencová
místostarostka obce

Mgr.
Jaroslav
Pošta
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Mgr. Jaroslav Pošta
starosta obce
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