ZÁPIS
zasedání Rady Obce Tuchlovice
ze dne 13. února 2019, OÚ Tuchlovice, U Staré školy 83

Zahájeno
:
17:00 hod.
Přítomni
:
Jaroslav Pošta, Iva Pencová, Radek Šitta, Jan Bejček
Omluven
:
Michal Křižan (pozdější příchod v 17:35 hod.)
Předsedající :
Jaroslav Pošta
Zapisovatel :
Iva Pencová
Jsou přítomni čtyři členové rady. Rada obce je usnášeníschopná. Pozdější příchod nahlásil pan
Michal Křižan.
Návrh programu jednání Rady Obce Tuchlovice č. 3 z 13.února 2019
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
2. Žádost o oplocení pozemku v Srbech
3. Předběžné rozpočty na revitalizaci parku v Tuchlovicích
4. Doplnění a rekonstrukce sociálního zázemí v č.p.39
5. Žádost o povolení kácení stromů
6. Smlouva o výpůjčce pozemku
7. Účetní závěrky MŠ a ZŠ
8. Žádost o prodej pozemku v MČ Srby
9. Ostatní (odvoz textilu Rumpold, areál SÚS)
10. Závěr
Návrh usnesení R-03-01/2019: Rada obce schvaluje program jednání č.3/2019
Schváleno jednomyslně
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
Dokončení rozhodnutí k žádostem – společnost Bardwel
2. Žádost o oplocení pozemku v Srbech
Informace o žádosti na oplocení pozemku p.č.448/2 448/3 a částečně 448/1 v k.ú. Srby u
Tuchlovic
Návrh usnesení R-03-02/2019: Rada obce po projednání schvaluje oplocení pozemku p.č.
448/2 448/3 a částečně 448/1 v k.ú. Srby u Tuchlovic
Schváleno jednomyslně
3. Předběžné rozpočty na revitalizaci parku v Tuchlovicích
Informace o předběžných rozpočtech na revitalizaci parku.
Návrh usnesení R-03-03/2019: Rada obce po projednání bere na vědomí předběžné
rozpočty na revitalizaci parku v Tuchlovicích.
Schváleno jednomyslně
4. Doplnění a rekonstrukce sociálního zázemí v č.p.39
Informace o rozpočtu na doplnění a rekonstrukci stávajícího sociálního zázemí na poště.
Návrh usnesení R-03-04/2019: Rada obce po projednání schvaluje rozpočet na doplnění a
rekonstrukci stávajícího sociálního zázemí v č.p.39 ve výši 54 313 Kč.
Schváleno jednomyslně
5. Žádost o povolení kácení stromů
Informace o žádosti o povolení kácení stromu na pozemku p.č.923/1 v k.ú. Tuchlovice a
informace o kácení stromů Na Stráži mezi ulicemi VI. a VII. Z důvodu stavby opěrné zdi –
vše dle projektové dokumentace.
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Návrh usnesení R-03-05/2019: Rada obce po projednání schvaluje žádost o povolení
kácení stromu na pozemku p.č. 923/1 v k.ú. Tuchlovice a kácení stromů Na Stráži Na Stráži
mezi ulicemi VI. a VII. Z důvodu stavby opěrné zdi – vše dle projektové dokumentace.
Schváleno jednomyslně
6. Smlouva o výpůjčce pozemku
Informace o návrhu smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č.2284/8 v k.ú. Tuchlovice do
1.5.2020
Návrh usnesení R-03-06/2019: Rada obce po projednání schvaluje návrh smlouvy o
výpůjčce části pozemku p.č.2284/8 v k.ú. Tuchlovice do 1.5.2020 a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
Schváleno jednomyslně
7. Účetní závěrky MŠ a ZŠ
Schválení účetních závěrek MŠ a ZŠ Tuchlovice za rok 2018.
Návrh usnesení R-03-07/2019: Rada obce po projednání schvaluje účetní závěrku pro MŠ
a ZŠ Tuchlovice takto: ZŠ Tuchlovice si ze zisku ve výši 102 159,58 Kč převede do
rezervního fondu 42 159,58 Kč a do fondu odměn 60 000 Kč, MŠ Tuchlovice si zisk ve
výši 181 704,79 Kč převede do rezervního fondu.
Schváleno jednomyslně
8. Žádost o prodej pozemku v MČ Srby
Informace o žádosti o prodej pozemku p.č.609 v k.ú. Srby u Tuchlovic o výměře 1361 m2
za účelem výsadby stromů a vybudování místa pasivního odpočinku.
Návrh usnesení R-03-08/2019: Rada obce po projednání schvaluje vypsání záměru prodeje
p.č. p.č.609 v k.ú. Srby u Tuchlovic o výměře 1361 m2 za účelem výsadby stromů a
vybudování místa pasivního odpočinku. Rada obce doporučuje vypracovat odhad tržní ceny
nemovitosti.
Schváleno jednomyslně
9. Ostatní (odvoz textilu Rumpold, areál SÚS)
Informace o mírném zvýšení ceny za odvoz textilu od společnosti Rumpold a informace o
opětovné žádosti a odpovědi Středočeského kraje na odkup bývalého areálu SÚS .
Návrh usnesení R-03-9/2019: Rada obce po projednání bere na vědomí informace o
mírném zvýšení ceny za odvoz textilu od společnosti Rumpold a informace o opětovné
žádosti a odpovědi Středočeského kraje na odkup bývalého areálu SÚS .
Schváleno jednomyslně
10. Závěr
Bez bodů k jednání
Další řádné jednání rady obce bude předběžně dne 11.3.2019 od 16:30 hod

Iva Pencová
místostarostka obce

Digitálně
Mgr.
podepsal Mgr.
Pošta
Jaroslav Jaroslav
Datum:
Pošta 2019.02.14
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Mgr. Jaroslav Pošta
starosta obce
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