ZÁPIS
zasedání Rady Obce Tuchlovice
ze dne 4. prosince 2018, OÚ Tuchlovice, U Staré školy 83

Zahájeno
:
16:45 hod.
Přítomni
:
Jaroslav Pošta, Iva Pencová, Jan Bejček, Radek Šitta
Omluven
:
Michal Křižan
Hosté
:
Jan Procházka, Pavel Souček
Předsedající :
Jaroslav Pošta
Zapisovatel :
Iva Pencová
Jsou přítomni čtyři členové rady. Rada obce je usnášeníschopná.
Návrh programu jednání Rady Obce Tuchlovice č. 24 z 4.prosince 2018
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
2. Jednání o záměru společnosti Bardwel – lokalita č.4
3. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
4. Vyhlášení výzev z programu podpory regionů přes MMR
5. Darovací smlouva
6. Různé
Návrh usnesení R-24-01/2018: Rada obce schvaluje program jednání č.24/2018
Schváleno jednomyslně
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
Zkontrolováno, bez sledování
2. Jednání o záměru společnosti Bardwel – lokalita č.4
Informace o záměru společnosti Bardwel na stavbu infrastruktury v lokalitě č.4 od jednatele
společnosti pana ing. Pavla Součka, starosty obce a všech zúčastněných. Do diskuse se
zapojili všichni účastníci jednání. Stavba infrastruktury od společnosti Bardwel má
souvislost s právě dokončovanou stavbou „Tuchlovice – Slovanka chodník podél 606“, u
které obec využila 85% finančních prostředků ze SFDI.
Návrh usnesení R-24-02/2018: Rada obce doporučuje projednat tento záměr s manažerkou
projektu „Tuchlovice – Slovanka chodník podél 606“, a poté důkladně zvážit veškeré
změny, které by měly vliv na udržitelnost tohoto projektu ve vazbě na stavbu infrastruktury
od společnosti Bardwel. Zároveň budou zváženy i další dopady záměru v lokalitě, zejména
dopravní řešení. Rada obce doporučuje dokončit projednání tohoto bodu na svém jednání
dne 19.12.2018.
Schváleno jednomyslně
3. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
Informace o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na rekonstrukci místní
komunikace – napojení na dešťovou kanalizaci.
Návrh usnesení R-24-03/2018: Rada obce po projednání schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene č.1574/000666001/2018 – KL/CAJ/BS od
Středočeského kraje na rekonstrukci místní komunikace – napojení na dešťovou kanalizaci.
Schváleno jednomyslně
4. Vyhlášení výzev z programu podpory regionů přes MMR
Informace o vyhlášení výzev z programu regionů přes Ministerstvo místního rozvoje.
Návrh usnesení R-24-04/2018: Rada obce po projednání schvaluje přihlášení se do výzvy
z programu podpory regionů na rok 2019 v těchto oblastech:
a) obnova místních komunikací,
b) obnova školních hřišť a tělocvičen,
c) rekonstrukce a přestavba veřejných budov,
d) budování a obnova míst pasivního a aktivního odpočinku.
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Rada obce pověřuje starostu obce k podpisu smluv, popř. objednávek se společnostmi, které
zajišťují zpracování a podání žádosti o dotace.
Schváleno jednomyslně
5. Darovací smlouva
Informace k darovací smlouvě na finanční výpomoc rekonstrukce kapličky sv. Floriána ve
výši 9 000 Kč u dílčích částí, které nejsou součástí dotace od Ministerstva zemědělství.
Návrh usnesení R-24-05/2018: Rada obce po projednání schvaluje darovací smlouvu na
finanční výpomoc rekonstrukce kapličky sv. Floriána ve výši 9 000 Kč u dílčích částí, které
nejsou součástí dotace od Ministerstva zemědělství.
6. Různé
Bez bodů k jednání
Další jednání rady obce bude dne 19.12.2018 od 16:30 hod.

Iva Pencová
místostarostka obce
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Mgr. Jaroslav Pošta
starosta obce
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