ZÁPIS
zasedání Rady Obce Tuchlovice
ze dne 8. října 2018, OÚ Tuchlovice, U Staré školy 83

Zahájeno
:
16:30 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. 20 z 8.října 2018
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
2. Zapsání způsobu hlasování všech členů rady „per rollam“ ze dne 17.9.2018
3. Závěrečná zpráva – výběrové řízení Pavilon ZŠ
4. Vypsání ustavujícího zastupitelstva obce po volbách
5. Rekonstrukce stropu kuchyně a klubovny u kynologů
6. Žádost a souhlas s vybudováním chodníku na pozemku obce – ul. 1.máje
7. Žádost o odkoupení části pozemku p.č.456 cca 70 m2 v k.ú. Srby u Tuchlovic
8. Smlouva o smlouvě budoucí
9. Pronájem přízemí p.č.39 (bývalá pošta)
10. Návrh plavání pro nejmenší děti
11. Parkování na pozemku obce p.č.1340/1
12. Návrh prodeje stávajícího vozidla (Suzuki) a vypsání poptávky na vozidlo nové
13. Návrh odměn uvolněným zastupitelům obce
14. Různé (nový zaměstnanec obce)
Návrh usnesení R-20-01/2018: Rada obce schvaluje program jednání č.20/2018
Schváleno jednomyslně
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
Zkontrolováno, bez sledování
2. Zapsání způsobu hlasování všech členů rady „per rollam“ ze dne 17.9.2018
K bodům „per rollam“ ze dne 17.9.2018 všichni členové rady obce hlasovali pro.
Návrh usnesení R-20-02/2018: Rada obce schvaluje hlasování „per rollam“ ze dne
17.9.2018
Schváleno jednomyslně
3. Závěrečná zpráva – výběrové řízení Pavilon ZŠ
Informace o závěrečné zprávě zhotovitele stavby nového pavilonu ZŠ a doporučení
výběrové komise pro tuto stavbu.
Návrh usnesení R-20-03/2018: Rada obce doporučuje rozhodnout o zhotoviteli stavby
společně s výběrem zhotovitele stavby „Rekonstrukce komunikace Na Stráži“ na řádném
zasedání zastupitelstva obce v listopadu 2018.
Schváleno jednomyslně
4. Vypsání ustavujícího zastupitelstva obce po volbách
Informace o postupech pro vypsání ustavujícího zastupitelstva a navržení nejbližšího
termínu pro ustavující zastupitelstvo.
Návrh usnesení R-20-04/2018: Rada obce doporučuje vypsat ustavující zastupitelstvo v co
nejbližším termínu při splnění všech zákonných podmínek. Nejbližším termínem tak bude
44. týden/2018.
Schváleno jednomyslně
5. Rekonstrukce stropu kuchyně a klubovny u kynologů
Seznámení s požadavkem kynologů na rekonstrukci stropu kuchyně a klubovny.
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Návrh usnesení R-20-05/2018: Rada obce doporučuje vytvořit předběžný rozpočet na
rekonstrukci stropu kuchyně a klubovny. Po předložení rozpočtu bude rozhodnuto o vlastní
rekonstrukci na dalším zasedání rady obce.
Schváleno jednomyslně
6. Žádost a souhlas s vybudováním chodníku na pozemku obce – ul. 1.máje
Informace o žádosti a příspěvku na zhotovení chodníku na obecním pozemku u domu
č.p.493
Návrh usnesení R-20-06/2018: Rada obce souhlasí s vybudováním chodníku a schvaluje
finanční příspěvek ve výši 300 Kč/m2 tj. celkem 55,6 m2 = 16 680 Kč.
Schváleno jednomyslně
7. Žádost o odkoupení části pozemku p.č.456 cca 160 m2 v k.ú. Srby u Tuchlovic
Informace o žádosti na odkup části parcely č.456 v k.ú. Srby u Tuchlovic.
Návrh usnesení R-20-07/2018: Rada obce schvaluje vypsání záměru na prodej části
pozemku p.č.456 o výměře cca 160 m2.
Schváleno jednomyslně
8. Smlouva o smlouvě budoucí
Informace o smlouvě budoucí na uložení inženýrských sítí na pozemku p.č.270/2 a 306
v k.ú. Srby u Tuchlovic.
Návrh usnesení R-20-08/2018: Rada obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na
uložení inženýrských sítí na pozemku p.č.270/2 a 306 v k.ú. Srby u Tuchlovic.
Schváleno jednomyslně
9. Pronájem přízemí p.č.39 (bývalá pošta)
Informace o jediné nabídce, kterou OÚ obdržel po dvou výzvách na pronájem nebytových
prostor č.p.39 na náměstí – bývalé prostory pošty.
Návrh usnesení R-20-09/2018: Rada obce schvaluje pronájem nebytových prostor č.p.39
na náměstí – bývalé prostory pošty dle nabídky zájemce. Nájemné bude počítáno dle
aktuálního ceníku a budou se zájemcem dohodnuty nutné úpravy.
Schváleno jednomyslně
10. Návrh plavání pro nejmenší děti
Informace o návrhu plavání pro tuchlovické děti.
Návrh usnesení R-20-10/2018: Rada obce bere na vědomí návrh paní A.Beránkové
Vančové na plavecký výcvik dětí od 5 do 9 let. Rada obce bude o tomto návrhu rozhodovat
na svých příštích jednáních po bližším seznámení se s návrhem výuky.
Schváleno jednomyslně
11. Parkování na pozemku obce p.č.1340/1
Informace o další ústní žádosti na zřízení parkování před obchodem na p.č.1340/1 v k.ú.
Tuchlovice
Návrh usnesení R-20-10/2018: Rada obce nedoporučuje parkování na travnaté ploše před
obchodem potravin. Rada obce navrhuje odkup pozemku v přilehlém parku a doporučuje
zřízení parkování pro vozidlo v přístavbě, která se nachází nad uvedenou nemovitostí.
Schváleno jednomyslně
12. Návrh prodeje stávajícího vozidla (Suzuki) a vypsání poptávky na vozidlo nové
Informace o potřebě výměny stávajícího obecního vozidla Suzuki Ignis z roku 2007.
Vozidlo je z hlediska bezpečnosti a stáří již nevyhovující, má nefunkční klimatizaci a
prosakuje gufero u převodovky.
Návrh usnesení R-20-10/2018: Rada obce schvaluje prodej vozidla Suzuki, a to nejlépe
formou protiúčtu za vozidlo nové. Rada obce schvaluje vypsání poptávky na nákup nového
vozidla obce v nižší střední třídě. Nižší alternativou bude poptávka i na vozidlo nižší třídy
(malá kompaktní vozidla). Rada obce doporučuje oslovit minimálně tři dodavatele.
Schváleno jednomyslně
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13. Návrh odměn uvolněným zastupitelům obce
Informace o návrhu uvolněným zastupitelům (starosta a místostarostka obce) na odměnu.
Návrh odměny je první za celé jejich funkční období od roku 2014- 2018.
Návrh usnesení R-20-10/2018: Rada obce schvaluje odměnu pro starostu a místostarostku
obce ve výši 20 tis. Kč každému z nich.
Schváleno jednomyslně
14. Různé
Seznámení s přijetím nového zaměstnance obce na údržbu zeleně (Jiří Endršt) na DPČ.
Další jednání rady obce je naplánované na pondělí 22.10.2018 od 16:30 hod.

Iva Pencová
místostarostka obce

Mgr. Jaroslav Pošta
starosta obce
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