ZÁPIS
zasedání Rady Obce Tuchlovice
ze dne 27. března 2019, OÚ Tuchlovice, U Staré školy 83

Zahájeno
:
16:30 hod.
Přítomni
:
Jaroslav Pošta, Iva Pencová, Radek Šitta, Jan Bejček,
Hosté bodu jednání„lokalita Slovanka“: Jan Procházka, Veronika Zelenková, Markéta Hurtová,
Stanislav Šulc, Pavel Žlábek
Předsedající :
Jaroslav Pošta
Zapisovatel :
Iva Pencová
Jsou přítomni čtyři členové rady. Rada obce je usnášeníschopná.
Návrh programu jednání Rady Obce Tuchlovice č. 6 z 27. března 2019
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
2. Lokalita Slovanka projednání se zástupci ZD Hradečno
3. Žádost o udělení výjimky pro minimální velikost pozemků pro stavbu RD
4. Nabídky na opravu vpustí v ul. Za Humny III
5. Smlouvy o zřízení věcného břemene příp. smlouva budoucí
6. Žádosti o povolení kácení
7. Rozpočtové opatření č.4/2019
8. Parkování před č.p.15 v k.ú. Tuchlovice
9. Podání žádosti na revitalizaci parku (OPŽP)
10. Dobíjecí stanice PRE
11. Solární LED veřejné osvětlení
12. Ostatní
13. Závěr
Návrh usnesení R-06-01/2019: Rada obce schvaluje program jednání č.6/2019
Schváleno jednomyslně
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
zkontrolováno, tvorba směrnice pro nakládání s motorovými vozidly
2. Lokalita Slovanka projednání se zástupci ZD Hradečno
Projednání probíhající stavby v lokalitě Slovanka. Informace od Ing. Pavla Žlábka a Ing.
Stanislava Šulce o opatření ze strany vlastníka pozemků veřejné infrastruktury a její stavby.
Informace o problematice výstavby z hlediska nedokončení, popř. neúplnosti a vadách
jednotlivých částí stavby (např. veřejné osvětlení, poškození obrub, nutnosti snížení obrub
v místech budoucího vsaku, chybějícího chodníku apod.).
Návrh usnesení R-06-02/2019: Rada obce po projednání bere na vědomí informace
poskytnuté ke stavbě veřejné infrastruktury v lokalitě Slovanka. Rada obce doporučuje
navrhnout bod k jednání zastupitelstva, kde se budou řešit stavby, jejímž zhotovitelem je
společnost Stavební a realitní s.r.o., tzn. i stavba v lokalitě Slovanka.
Schváleno jednomyslně
3. Žádost o udělení výjimky pro minimální velikost pozemků pro stavbu RD
Informace o žádosti pana Martina Moravce ohledně schválení výjimky na výměru pozemku
na stavbu RD. Současná parcelace byla vyřizována ještě před schválením nového územního
plánu a je doloženo souhlasné stanovisko orgánu územního plánování MMK.
Návrh usnesení R-06-03/2019: Rada obce po projednání schvaluje velikost pozemků
v lokalitě č.3, která těsně navazuje na zastavěnou část obce. Jedná se o pozemky p.č.2304 a
2306/3 o výměře 536 m2 a p.č. 2305 a 2306/2 o celkové výměře 428 m2.
Schváleno jednomyslně
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4. Nabídky na opravu vpustí v ul. Za Humny III
Informace o nabídkách na odkrytí a opravu dvou zaasfaltovaných vpustí v ul. Za Humny III
od společnosti PATOK a.s. a Středočeských vodáren a.s. Nabídka středočeských vodáren
je výrazně lacinější, a to v hodnotě 30 tis. Kč bez DPH za opravu obou vpustí.
Návrh usnesení R-06-04/2019: Rada obce po projednání schvaluje nabídku společnosti
Středočeské vodárny a.s. na odkrytí a opravu dvou vpustí v ul. Za Humny III.
Schváleno jednomyslně
5. Smlouvy o zřízení věcného břemene příp. smlouva budoucí
Informace o smlouvě budoucí a smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti.
Návrh usnesení R-06-05/2019: Rada obce po projednání schvaluje
a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti Tuchlovice Stráž
obnova kNN č. IE-12-6008578/VB/1
b) smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-6021742 Tuchlovice,
p.č.112/25 smyčka kNN
Schváleno jednomyslně
6. Žádosti o povolení kácení
Informace o žádostech společnosti M-PROJEKCE s.r.o. a SAFE TREES, s r.o. na kácení
stromů mimo les z důvodu rekonstrukce D6 v k.ú Tuchlovice.
Návrh usnesení R-06-06/2019: Rada obce po projednání schvaluje žádosti na kácení dřevin
poblíž dálnice pro společnosti M-PROJEKCEE s.r.o. (skupina stromů o obvodu kmene 3050 cm v ploše 36 m2) a SAFE TREES, s r.o. (dvou stromů č.4328 a 4104) dle přiložených
plánků. Veškeré kácení musí proběhnout mimo vegetační období v letech 2019-2021.
Schváleno jednomyslně
7. Rozpočtové opatření č.4/2019
Seznámení s rozpočtovým opatřením č.4/2019
Návrh usnesení R-06-07/2019: Rada obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření
č.4/2019.
Schváleno jednomyslně
8. Parkování před č.p.15 v k.ú. Tuchlovice
Informace o opětovné žádosti na menší parkování před obchodem č.p.15
Návrh usnesení R-06-08/2019: Rada obce po projednání bere na vědomí opakovanou
žádost na menší parkování před obchodem č.p.15. Z důvodu bezpečnosti dopravy a
parkování v této části obce (frekventovaná křižovatka) se rada obce rozhodla vyřešit tuto
problematiku zadáním projektové dokumentace. Společně s tímto záměrem dojde
k vytvoření geometrického plánu, který přesně určí parkovací plochu a dojde ke směně takto
nově vytvořeného pozemku z pozemku p.č.1340/1 s pozemky žadatele p.č. 1340/2,1316/13
a 1316/14.
Schváleno jednomyslně
9. Podání žádosti na revitalizaci parku (OPŽP)
Informace o dokončení projektu na revitalizaci tuchlovického parku – část I ( hlavní park)
a část II (u dětského hřiště) a podání žádosti na dotaci pro tento záměr.
Návrh usnesení R-06-09/2019: Rada obce po projednání schvaluje dokončení projektu tak,
aby byla možnost podat žádost přes výzvu OPŽP kde je dotace ve výši 80%. Dotace ve výši
60% přes MAS Svatováclavsko na revitalizaci sídelní zeleně bude v záloze k tomuto
záměru, případně bude uplatněna v MČ Srby.
Schváleno jednomyslně
10. Dobíjecí stanice PRE
Informace o žádosti na spolupráci a seznámení s prezentací od společnosti Pražská
energetika, a.s. na rychlodobíjecí stanici v Tuchlovicích. Seznámení se stručným popisem
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průběhu spolupráce při výstavbě a provozu dobíjecí stanice a s příklady již realizovaných
instalací dobíjecích stanic.
Návrh usnesení R-06-10/2019: Rada obce po projednání schvaluje návrhy společnosti
Pražská energetika, a.s. na instalaci rychlonabíjecí stanice v Tuchlovicích v místech poblíž
současné čerpací stanice. Rada obce upřednostní návrh, který bude z hlediska bezpečnosti
a technického řešení stavby pro zhotovitele a obec přijatelnější.
Schváleno jednomyslně
11. Solární LED veřejné osvětlení
Informace o nabídce solárního LED veřejného osvětlení případně instalace chytrého
osvětlení od PRE.
Návrh usnesení R-06-11/2019: Rada obce po projednání schvaluje investici do 200 tis. Kč
pro instalaci solárního LED veřejného osvětlení, případně chytrého osvětlení od PRE pro
místa v obci, kde doposud není umístěno veřejné osvětlení z důvodu chybějícího
kabelového případně nadzemního vedení VO. Mělo by se jednat o cca 4-5 světel včetně
stožárů a prací s touto instalací spojených.
Schváleno jednomyslně
12. Ostatní
Informace o platbě MMK za projednávání přestupků v obci. Počet jednotlivých
projednávaných přestupků se za rok 2018 více jak zdvojnásobil a je nutné zjistit strukturu
a způsob projednávaných přestupků a budoucí opatření, která se později přijímají.
Návrh usnesení R-06-12/2019: Rada obce bere na vědomí zvýšení projednávání přestupků
Magistrátem města Kladno. Rada obce pověřuje místostarostku obce, aby zjistila
podrobnější informace o projednávaných přestupcích, jejich strukturu a způsob
projednávání, závěry MMK pro budoucí opatření ze strany obce.
13. Závěr
Další řádné jednání rady obce bude dne 10.4.2019 od 16:30 hod

Mgr.
Jaroslav
Pošta
Iva Pencová
místostarostka obce

Digitálně podepsal
Mgr. Jaroslav Pošta
Datum: 2019.04.04
14:34:24 +02'00'

Mgr. Jaroslav Pošta
starosta obce
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