ZÁPIS
zasedání Rady Obce Tuchlovice
ze dne 25. června 2018, Dům služeb II, Karlovarská 500

Zahájeno:
18:00 hod.
Přítomni:
Jaroslav Pošta, Stanislav Fojt, Jan Bejček, Iva Pencová, Michal Křižan
Hosté:
Vladimír Olič, Jaroslav Zach
Předsedající: Jaroslav Pošta
Zapisovatel: Iva Pencová
Jsou přítomni všichni členové rady. Rada obce je usnášeníschopná.
Návrh programu jednání Rady Obce Tuchlovice č. 13 z 25. června 2018
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
2. Kontroly IROP a Středočeský kraj
3. Nutnost revize OZV č.4
4. Rozpočtové opatření č.7
5. Rozšíření PD - chodník Národního odboje a objednávka čištění kanalizace
6. Parkování Na Hradčanech – prodejna
7. Žádost o dotaci – veřejnoprávní smlouva – běh na haldu
8. Ul. Nádražní – výměna světel – nová LED 30W
9. Smlouva - Nadace život umělce
10. Žádost s vybudováním chodníku
11. Různé
Návrh usnesení R-13-01/2018: Rada obce schvaluje program jednání č.13/2018
Schváleno jednomyslně
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
Zkontrolováno, bez sledování
2. Kontroly IROP a Středočeský kraj
Seznámení s průběhem a částečným výsledkem kontrol z IROP a StČ kraje.
Návrh usnesení R-13-02/2018: Rada obce bere na vědomí výsledek kontrol z IROP a StČ
kraje a doporučuje seznámit s průběžným výsledkem zastupitele obce.
Schváleno jednomyslně
3. Nutnost revize OZV č.4
Seznámení s nutností revize OZV č.4, která je sice v souladu se zákonem, avšak neurčitě
definuje oblasti a způsoby porušování vyhlášky dle jednotlivých příloh.
Návrh usnesení R-13-03/2018: Rada obce bere na vědomí nutnost revize OZV č.4 a
pověřuje starostu a místostarostku obce k vyřízení změny této OZV.
Schváleno jednomyslně
4. Rozpočtové opatření č.7/2018
Seznámení s rozpočtovým opatřením č.7/2018
Návrh usnesení R-13-04/2018: Rada obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.7/2018 a
doporučuje projednat rozpočtové opatření na následném zasedání zastupitelstva.
Schváleno jednomyslně
5. Rozšíření PD chodník Národního odboje a objednávka čištění kanalizace
Předsedající seznámil přítomné s nabídkou společnosti Patok na zjištění stavu dešťové
kanalizace v ul. Národního odboje u křižovatky s ul. Za Humny III včetně nutnosti rozšíření
projektové dokumentace o tuto lokalitu, tj. navržení opatření pro zlepšení odvodnění této
problematické části obce při prudkých dešťových srážkách.
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Návrh usnesení R-13-05/2018: Rada obce schvaluje nabídku společnosti Patok na zajištění
kamerových zkoušek a čištění dešťové kanalizace. Rada obce schvaluje rozšíření
projektové dokumentace – výstavba chodníku v ul. Národního odboje o návrh opatření ke
snížení rizika zaplavení nemovitosti v této části obce.
Schváleno jednomyslně
6. Parkování na Hradčanech - prodejna
Seznámení s opakovanou žádostí na parkování provozovatele prodejny na Hradčanech.
Návrh usnesení R-13-06/2018: Rada obce doporučuje žadateli předjednat schválení tohoto
parkování s Policií ČR. Rada obce odkládá rozhodnutí o parkování do doby obdržení
stanoviska Policie ČR.
Schváleno jednomyslně
7. Žádost o dotaci - veřejnoprávní smlouva – běh na haldu
Informace o žádosti o příspěvek na akci „Halda - nová trasa z Tuchlovic“, která se
uskutečňuje každoročně.
Návrh usnesení R-13-07/2018: Rada obce schvaluje žádost o příspěvek a pověřuje starostu
obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy na akci „Halda - nová trasa z Tuchlovic“.
Schváleno jednomyslně
8. Ulice Nádražní – výměna světel- nová LED 30W
Informace k nabídce na opravu stavu veřejného osvětlení a výměnu starých svítidel v ulici
Nádražní a za Starou poštou, kde dochází k často opakujícímu se výpadku osvětlení.
Návrh usnesení R-13-8/2018: Rada obce schvaluje nabídku na opravu stavu veřejného
osvětlení a výměnu starých svítidel v ulici Nádražní a za Starou poštou v celkové částce do
36 tis. Kč bez DPH (částka bez platby za nájem plošiny).
Schváleno jednomyslně
9. Smlouva – Nadace život umělce
Seznámení s doručením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku od Nadace život umělce
v částce 10 tis. Kč.
Návrh usnesení R-13-9/2018: Rada obce schvaluje příspěvek od Nadace život umělce
v částce 10 tis. Kč a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
Schváleno jednomyslně
10. Žádost o vybudování chodníku
Informace o žádosti majitelů nemovitosti č.p.352 o souhlas pro výstavbu chodníku podél
této nemovitosti.
Návrh usnesení R-13-10/2018: Rada obce schvaluje žádost majitelů nemovitosti č.p.352
pro výstavbu chodníku podél této nemovitosti.
Schváleno jednomyslně
11. Různé
Bez bodů k diskuzi.
Další jednání rady obce je naplánované na pondělí 15. 7. 2018 od 16,00 hod.

Iva Pencová
místostarostka obce

Digitálně
Mgr.
podepsal Mgr.
Pošta
Jaroslav Jaroslav
Datum:
Pošta 2018.07.02
11:38:05 +02'00'

Mgr. Jaroslav Pošta
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