ZÁPIS
zasedání Rady Obce Tuchlovice
ze dne 26. března 2018, OÚ Tuchlovice, U Staré školy 83

Zahájeno:
16:30 hod.
Přítomni:
Jaroslav Pošta, Iva Pencová, Jan Bejček
Omluveni:
Stanislav Fojt, Křižan Michal
Předsedající: Jaroslav Pošta
Zapisovatel: Iva Pencová
Jsou přítomni tři členové rady. Rada obce je usnášeníschopná.
Návrh programu jednání Rady Obce Tuchlovice č. 7 z 26. března 2018
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
2. Zapsání způsobu hlasování všech členů rady „per rollam“ ze dne 20.3.2018
3. Účetní závěrka MŠ
4. Jednání Česká pošta a výpověď z nájmu – doplňující informace
5. Závěrečné zprávy – chodník na Slovanku a ul. Školní – určení dodavatele
6. Výběrová komise – školní jídelna
7. Určení dodavatele lité betonové podlahy – Dům služeb II
8. Výběr zhotovitele plynu a vytápění Calypso
9. Rozpočtové opatření
10. Povolení šapitó – před letním kinem
11. Možnosti parkování u prodejny Na Hradčanech
12. NNO Letní kino – příspěvek 10 tis. Kč a ozvučení
13. Doplnění projektových dokumentací od společnosti Dopravní Filip a.s.
14. Zábrany – cyklostezka
15. Rozhodnutí o ekologické likvidaci vozidel
16. Žádosti
17. Revokace usnesení R-5-14/2018 ze dne 12.3.2018
18. Různé
Návrh usnesení R-7-01/2018: Rada obce schvaluje program jednání č.7/2018
Schváleno jednomyslně
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
Zkontrolováno, bez sledování
2. Zapsání způsobu hlasování všech členů rady „per rollam“ ze dne 20.3.2018
K bodům hlasování „per rollam“ ze dne 20.3.2018 všichni členové rady obce hlasovali pro.
Návrh usnesení R-7-02/2018: Rada obce schvaluje hlasování „per rollam“ ze dne
20.3.2018.
Schváleno jednomyslně
3. Účetní závěrka MŠ
Seznámení s žádostí o schválení účetní závěrky za rok 2017 mateřské školy.
Návrh usnesení R-7-03/2018: Rada obce schvaluje účetní závěrku MŠ Tuchlovice. Rada
obce souhlasí, aby hospodářský výsledek ve výši 246 370,24 Kč byl přesunut do rezervního
fondu.
Schváleno jednomyslně
4. Jednání Česká pošta a výpověď z nájmu – doplňující informace
Doplňující informace z jednání se zástupci společnosti Česká pošta s.p. a k zaslané
výpovědi z nájmu.
Návrh usnesení R-7-04/2018: Rada obce bere na vědomí závěry z jednání se zástupci
Česká pošta s.p. a později zaslanou výpověď z nájmu.
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Schváleno jednomyslně
5. Závěrečné zprávy – chodník na Slovanku a ul. Školní – určení dodavatele
Seznámení se závěrečnými zprávami výběrových řízení ze dne 16.3.2018.
Návrh usnesení R-7-05/2018: Rada obce schvaluje závěrečné zprávy na výběrová řízení
„TUCHLOVICE - SLOVANKA, CHODNÍK PODÉL II/606“ a „TUCHLOVICE – ULICE
ŠKOLNÍ:REKONSTRUKCE CHODNÍKOVÝCH PLOCH A ULIČNÍHO PROSTORU“
Rada obce pověřuje starostu obce k podpisu smluv o dílo s dodavateli po přiznání dotace.
Schváleno jednomyslně
6. Výběrová komise – školní jídelna
Informace o budoucím výběrovém řízení dne 29.3.2018
Návrh usnesení R-7-06/2018: Rada obce určuje členy výběrové komise pro akci
„ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TUCHLOVICE“ Kamila
Hladkého, Jana Procházku, Ivu Pencovou, Jaroslava Poštu a Jana Bejčka. Náhradníkem
určuje Ing. Alexandru Vrbovou.
Schváleno jednomyslně
7. Určení dodavatele lité betonové podlahy - Dům služeb II
Informace o poptávce na litou podlahu do provozovny restaurace Domu služeb II – přízemí.
Návrh usnesení R-7-07/2018: Rada obce schvaluje za dodavatele pana Rajniše firma
DAVA v ceně 53 tis. Kč bez DPH.
Schváleno jednomyslně
8. Výběr zhotovitele plynu a vytápění Calypso
Výběr dodavatele plynu a vytápění do celé budovy Domu služeb II
Návrh usnesení R-7-08/2018: Rada obce schvaluje zhotovitele vytápění a rozvodu plynu
pro akci „Montáž UT 1NP-2NP Tuchlovice, Karlovarská 500, Dům služeb II“ pana Josefa
Pavlíčka, Velké Přítočno, IČ 43159737 na základě vypsané poptávky a výběru dodavatele.
Schváleno jednomyslně
9. Rozpočtové opatření č.4/2018
Informace k rozpočtovému opatření č.4/2018
Návrh usnesení R-7-9/2018: Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č.4/2018
Schváleno jednomyslně
10. Povolení šapitó – před letním kinem
Informace k žádosti o poskytnutí prostor pro šapitó - hostování cirkusu TONY ve dnech 3.4.4.2018
Návrh usnesení R-7-10/2018: Rada obce schvaluje hostování cirkusu TONY ve dnech 3.4.4.2018 v areálu letního kina.
Schváleno jednomyslně
11. Možnosti parkování u prodejny Na Hradčanech
Seznámení s možností parkování před prodejnou popř. vedle prodejny Na Hradčanech.
Návrh usnesení R-7-11/2018: Rada obce schvaluje návrh parkování před popř. vedle
prodejny Na Hradčanech. Tento návrh však podléhá vyjádření Policie ČR a odboru dopravy
MMK.
Schváleno jednomyslně
12. NNO Letní kino – příspěvek 10 tis. Kč
Žádost o poskytnutí příspěvku pro NNO Letní kino ve výši 10 tis.Kč
Návrh usnesení R-7-12/2018: Rada obce schvaluje příspěvek pro NNO Letní kino ve výši
10 tis. Kč formou veřejnoprávní smlouvy.
Schváleno jednomyslně
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13. Doplnění projektových dokumentací od společnosti Dopravní Filip a.s.
Informace k doplnění již hotových projektových dokumentací k dotaci rekonstrukce
komunikace a výstavbě chodníku v ul. Školní.
Návrh usnesení R-7-13/2018: Rada obce schvaluje doplnění projektových prací od
společnosti Dopravní Filip a.s. ve výši 49,5 tis. Kč + DPH.
Schváleno jednomyslně
14. Zábrany - cyklostezka
Návrh zábran pro cyklostezku – sjezd na silnici Srby-Kačice z důvodu bezpečnosti cyklistů.
Návrh usnesení R-7-14/2018: Rada obce schvaluje návrh zábran na propojení cyklostezky
ve sjezdu na silnici Srby-Kačice ve výši 18 tis. Kč bez DPH.
Schváleno jednomyslně
15. Rozhodnutí o ekologické likvidaci vozidel
Rozhodnutí o předání odstavených vozidel v areálu SÚS k ekologické likvidaci.
Návrh usnesení R-7-15/2018: Rada obce schvaluje předání odstavených vozidel v areálu
SÚS k ekologické likvidaci v 14 týdnu 2018.
Schváleno jednomyslně
16. Žádosti
Žádost o pronájem prostranství v Srbech v termínu 11.-13.5.2018 o výměře 25 m2 před
restaurací Racek na akci prezentace elektrokol od společnosti Honza Žižka ElektrokolaKladno.cz
Návrh usnesení R-7-16/2018: Rada obce schvaluje pronájem prostranství v Srbech v
termínu 11.-13.5.2018 o výměře 25 m2 před restaurací Racek na akci prezentace elektrokol
od společnosti Honza Žižka ElektrokolaKladno.cz
Schváleno jednomyslně
17. Revokace usnesení R-5-14/2018 ze dne 12.3.2018
Informace o nutnosti revokace usnesení R-5-14/2018 ze dne 12.3.2018 z důvodu kolize
s budoucí stavbou.
Návrh usnesení R-7-17/2018: Rada obce revokuje své usnesení R-5-14/2018 ze dne
12.3.2018 a doporučuje se společností Uniservis Hašek domluvit změnu stavby této
přeložky dle předloženého návrhu. Jedná se o přeložku kNN IZ-12-6000616 a smlouvu o
smlouvě budoucí č. IZ-12-6000616/VB/1
Schváleno jednomyslně
18. Různé
Informace o termínu odstranění zpomalovacího prahu v ul. Ke Stráži. Upřesnění podmínek
podpisu budoucích smluv k č.p.32
Návrh usnesení R-7-18/2018: Rada obce bere na vědomí informaci o termínu odstranění
zpomalovacího prahu v ul. Ke Stráži. Rada obce souhlasí s navrženým postupem pro
stanovení data podpisu smluv s nájemci v č.p.32. K podpisu prodloužení stávající smlouvy
může dojít nejdříve dva měsíce před vypršením termínu platné smlouvy a za předpokladu,
že jsou k tomuto datu uspokojeny všechny žádosti o pronájem osob určených v podmínkách
dotace.
Schváleno jednomyslně
Jednání bylo ukončeno v 18,15 hod. Další jednání je naplánované na 16. 4. 2018 od 16,30
hod.

Iva Pencová
místostarostka obce

Mgr.
Jaroslav
Pošta

Digitálně podepsal
Mgr. Jaroslav Pošta
Datum: 2018.04.03
16:36:34 +02'00'

Mgr. Jaroslav Pošta
starosta obce
26. března 2018

3

