ZÁPIS
zasedání Rady Obce Tuchlovice
ze dne 24. září 2018, Dům služeb II, Karlovarská 500

Zahájeno
:
18:00 hod.
Přítomni
:
Jaroslav Pošta, Iva Pencová, Michal Křižan, Jan Bejček , Stanislav Fojt
Předsedající :
Jaroslav Pošta
Zapisovatel :
Iva Pencová
Jsou přítomni všichni členové rady. Rada obce je usnášeníschopná.
Návrh programu jednání Rady Obce Tuchlovice č. 18 z 24. září 2018
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
2. Zapsání způsobu hlasování všech členů rady „per rollam“ ze dne 6.-10.9.2018
3. Rozpočtové opatření č.11/2018
4. Ukončení Smlouvy o pronájmu pozemků v k.ú. Srby u Tuchlovic ze dne 1.7. 2008
5. Rezervace reklamních ploch nad mostní konstrukcí dálnice D6
6. Nákup a umístění digitálních hodin na budovu knihovny v Srbech
7. Žádost o umístění značení slepá ulice a zrcadla v ul. U Kapličky
8. Žádost o dokoupení části parcely p.č.548 v k.ú Srby u Tuchlovic
9. Nabídka a smlouva na zhotovení PD ke komunikaci Na Žerabách
10. Záměr prodeje pozemku p.č.320/6 v k.ú. Srby u Tuchlovic
11. Různé
Návrh usnesení R-18-01/2018: Rada obce schvaluje program jednání č.18/2018
Schváleno jednomyslně
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
Zkontrolováno, bez sledování
2. Zapsání způsobu hlasování všech členů rady „per rollam“ ze dne 6.-10.9.2018
K bodům „per rollam“ ze dne 6.-10.9.2018 všichni členové rady obce hlasovali pro.
Návrh usnesení R-18-02/2018: Rada obce schvaluje hlasování „per rollam“ ze dne 6.-10.
Schváleno jednomyslně
3. Rozpočtové opatření č.11/2018
Seznámení s rozpočtovým opatřením č.11/2018
Návrh usnesení R-18-03/2018: Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č.11/2018
Schváleno jednomyslně
4. Ukončení Smlouvy o pronájmu pozemků v k.ú. Srby u Tuchlovic ze dne 1.7. 2008
Informace o nutnosti ukončení nájemní smlouvy mezi obcí Tuchlovice a paní Janou
Roškotovou, která byla uzavřena dne 1.července 2008, a to z důvodu prodeje některých
pozemků a nevyužívání zbylých pozemků ve smlouvě uvedených.
Návrh usnesení R-18-04/2018: Rada obce schvaluje ukončení Smlouvy o pronájmu
pozemků v obci Tuchlovice ze dne 1. července 2008 mezi účastníky Obcí Tuchlovice a paní
Janou Roškotovou.
Schváleno jednomyslně
5. Rezervace reklamních ploch nad mostní konstrukcí dálnice D6
Seznámení s žádostí společnosti TEN MEDIA s.r.o. o možnosti rezervace reklamních ploch
na mostní konstrukci nad dálnicí D6. Při instalaci reklamních panelů je nutné dodržet
zákonné podmínky, tj. maximální velikost formátu 11,26 m2 a umístění na střed mostu.
Návrh usnesení R-18-05/2018: Rada obce schvaluje rezervaci na pronájem reklamních
ploch na mostní konstrukci nad dálnicí D6, a to pro oba směry tj. Praha -Karlovy Vary a
Karlovy Vary-Praha. Rada obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o rezervaci,
popř. smlouvy o smlouvě budoucí na umístění reklamních panelů.
Schváleno jednomyslně
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6. Nákup a umístění digitálních hodin na budovu knihovny v Srbech
Informace o zvýhodněné nabídce na instalaci digitálních hodin na náměstí v MČ Srby.
Návrh usnesení R-18-06/2018: Rada obce schvaluje nákup a umístění digitálních hodin na
budovu knihovny v MČ Srby v ceně do 25. tis. Kč bez DPH.
Schváleno jednomyslně
7. Žádost o umístění značení slepá ulice a zrcadla v ul. U Kapličky
Informace o žádosti o umístění značení slepá ulice a zrcadla v ul. U Kapličky.
Návrh usnesení R-18-07/2018: Rada obce bere na vědomí žádost o umístění zrcadla a
dopravního značení „slepá“ pozemní komunikace IP 10a. Rada obce bude rozhodovat o
umístění tohoto značení až po úplné kolaudaci této části obce (etapa V) a převedení
pozemků vč. staveb do vlastnictví obce.
Schváleno jednomyslně
8. Žádost o dokoupení části parcely p.č.548 v k.ú Srby u Tuchlovic
Informace o žádosti o odkoupení části p.č. 548 o výměře cca 22,5 m2 na stavbu garáže.
Návrh usnesení R-18-08/2018: Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení části
pozemku p.č.548. Rada obce bude rozhodovat o vypsání záměru prodeje pozemku až po
realizaci cyklostezky na tělese bývalé vlečky a s ní spojené úpravy zeleně a svahu na tomto
pozemku.
Schváleno jednomyslně
9. Nabídka a smlouva na zhotovení PD ke komunikaci Na Žerabách
Informace o nabídce a návrhu smlouvy na zhotovení projektové dokumentace
Návrh usnesení R-18-09/2018: Rada obce schvaluje nabídku PFProjekt s.r.o. na zhotovení
projektové dokumentace DSP za celkovou cenu 194 tis. Kč a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy o dílo.
Schváleno jednomyslně
10. Záměr prodeje pozemku p.č.320/6 v k.ú. Srby u Tuchlovic
Informace o žádosti na prodej pozemku p.č. 320/6 v k.ú. Srby u Tuchlovic
Návrh usnesení R-18-10/2018: Rada obce schvaluje vypsání záměru prodeje pozemku
p.č.320/6 v k.ú. Srby u Tuchlovic.
Schváleno jednomyslně
11. Různé
Seznámení se všemi body z následného zasedání zastupitelstva obce, které bude zahájeno
od 19:00 hodin.

Další jednání rady obce je naplánované na pondělí 8.10.2018 od 17,00 hod.

Iva Pencová
místostarostka obce

Mgr.
Jaroslav
Pošta

Digitálně
podepsal Mgr.
Jaroslav Pošta
Datum:
2018.10.01
13:00:46 +02'00'

Mgr. Jaroslav Pošta
starosta obce
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