ZÁPIS
zasedání Rady Obce Tuchlovice
ze dne 28. ledna 2019, OÚ Tuchlovice, U Staré školy 83

Zahájeno
:
17:00 hod.
Přítomni
:
Jaroslav Pošta, Iva Pencová, Michal Křižan
Omluveni
:
Radek Šitta, Jan Bejček
Hosté
:
Ing. Pavel Souček (druhý bod jednání)
Předsedající :
Jaroslav Pošta
Zapisovatel :
Iva Pencová
Jsou přítomni tři členové rady. Rada obce je usnášeníschopná.
Návrh programu jednání Rady Obce Tuchlovice č. 2 z 28. ledna 2019
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
2. Lokalita č.4 – návrh projektu Bardwel, ing. Souček
3. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
4. Žádosti o dotaci
5. Žádost o povolení kácení stromů
6. Rámcová smlouva o dílo – oprava a údržba elektrozařízení
7. Posouzení územně plánovací smlouvy – lokalita U Školky
8. Nabídka Innogy – plyn
9. Rozpočtové opatření č.01/2019
10. Ostatní
11. Závěr
Návrh usnesení R-02-01/2019: Rada obce schvaluje program jednání č.2/2019
Schváleno jednomyslně
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
Dokončení rozhodnutí k žádostem – společnost Bardwel
2. Lokalita č.4 – návrh projektu Bardwel, ing. Souček
Jednání k projektové dokumentaci k územnímu řízení pro lokalitu č.4 za účasti vlastníka
pozemku p.č.2285/1 a 2292/3 v k.ú. Tuchlovice.
Návrh usnesení R-02-02/2019: Rada obce po projednání doporučuje návrh doplnit o tyto
změny (p.č. - vše v k.ú. Tuchlovice):
a) protáhnout komunikaci k pozemku p.č. 2289, tj. souběžně do poloviny p.č. 2285/3, aby
bylo příležitostně možné se na tuto komunikaci napojit z tohoto pozemku
b) protažení komunikace nad pozemky 8 a 9 pro vjezd ze severní strany.
c) uložení inženýrských sítí do zeleného pásu pozemku Obce Tuchlovice p.č. 2292/2 a
protažení asfaltové komunikace na jeho hranici.
Schváleno jednomyslně
3. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Informace o smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6021163
Tuchlovice p.č. 2431 – nová TS, kNN
Návrh usnesení R-02-03/2019: Rada obce po projednání schvaluje smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6021163 Tuchlovice p.č. 2431 – nová TS, kNN
Schváleno jednomyslně
4. Žádosti o dotaci
Informace o žádostech o dotaci pro spolky v obci, kterým každým rokem přispíváme na
činnost.
Návrh usnesení R-02-04/2019: Rada obce po projednání schvaluje žádosti o dotaci pro:
a) Svobodný spolek myslivců Kamenné Žehrovice – Tuchlovice ve výši 12 tis. Kč
b) Klub důchodců Tuchlovice ve výši 10 tis. Kč
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c) Český kynologický svaz ZKO Tuchlovice ve výši 10 tis. Kč
Schváleno jednomyslně
5. Žádost o povolení kácení stromů
Informace o žádosti o povolení kácení stromů na pozemku p.č.473/1 v k.ú. Tuchlovice
Návrh usnesení R-02-05/2019: Rada obce po projednání schvaluje žádost o povolení
kácení pěti stromů na pozemku p.č. 473/1 v k.ú. Tuchlovice
Schváleno jednomyslně
6. Rámcová smlouva o dílo – oprava a údržba elektrozařízení
Informace o návrhu rámcové smlouvy o dílo na provádění údržby a oprav elektrozařízení
v obci Tuchlovice a Srby.
Návrh usnesení R-02-06/2019: Rada obce po projednání schvaluje návrh rámcové
smlouvy o dílo na provádění údržby a oprav elektrozařízení v obci Tuchlovice a Srby
Schváleno jednomyslně
7. Posouzení územně plánovací smlouvy – lokalita U Školky
Informace o Posouzení územně plánovací smlouvy pro lokalitu U Školky.
Návrh usnesení R-02-07/2019: Rada obce bere na vědomí dokument Posouzení územně
plánovací smlouvy pro lokalitu U Školky. Informace o problematice lokalit, na které měla
stavební povolení společnost Stavební a realitní, doporučuje rada obce předložit
zastupitelstvu na jeho dalším jednání.
Schváleno jednomyslně
8. Nabídka Innogy - plyn
Informace o nabídce innogy Energie, s.r.o. na odběr zemního plynu pro odběrná místa.
Návrh usnesení R-02-08/2019: Rada obce po projednání schvaluje nabídku na 24 měsíců
ve výši 682,47 Kč/MW.
Schváleno jednomyslně
9. Rozpočtové opatření č.01/2019
Informace o rozpočtovém opatření č.01/2019.
Návrh usnesení R-02-09/2019: Rada obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření
č.01/2019.
Schváleno jednomyslně
10. Ostatní
Informace o poptávkovém řízení na nový služební automobil.
Návrh usnesení R-02-10/2019: Rada obce po projednání bere na vědomí informace dealera
o prodeji poptávaného vozidla jinému zájemci.
Schváleno jednomyslně
11. Závěr
Bez bodů k jednání
Další řádné jednání rady obce bude dne 13.2.2019 od 16:30 hod

Iva Pencová
místostarostka obce
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Mgr. Jaroslav Pošta
starosta obce
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