ZÁPIS
zasedání Rady Obce Tuchlovice
ze dne 24. dubna 2019, OÚ Tuchlovice, U Staré školy 83

Zahájeno
:
17:00 hod.
Přítomni
:
Jaroslav Pošta, Iva Pencová, Radek Šitta, Jan Bejček,
Omluven
:
Michal Křižan
Předsedající :
Jaroslav Pošta
Zapisovatel :
Iva Pencová
Jsou přítomni čtyři členové rady. Rada obce je usnášeníschopná.
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Návrh programu jednání Rady Obce Tuchlovice č. 8 z 24. dubna 2019
Kontrola usnesení z předchozí rady obce
Úprava parku vč. parkování u čp.15 v Tuchlovicích
Nařízení obce – cena na střežení vozidla
Rozpočtové opatření č.5/2019
Rozpočet na opravu stoupaček v bytovce v areálu ZŠ
Příspěvek na opravu dlažby před vjezdem k č.p.520
Návrh RD se třemi byty v ul. Osvobození
Ostatní (upřesnění nabídky na instalaci čtyř solárních světel VO)
Závěr

Návrh usnesení R-08-01/2019: Rada obce schvaluje program jednání č.8/2019
Schváleno jednomyslně
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
zkontrolováno, žádné body ke sledování
2. Úprava parku vč. parkování u č.p. 15 v Tuchlovicích
Seznámení s jednáním se zástupcem majitele č.p. 15 v ulici Na Hradčanech a s příslibem
výstavby dvou podélných parkovacích míst na křižovatce Ke Stráži x Na Hradčanech x
Národního odboje.
Návrh usnesení R-08-02/2019: Rada obce po projednání schvaluje postup navržený
starostou obce na finanční spoluúčast majitele nemovitosti č.p.15 na vybudování dvou
parkovacích míst a na vzniku studie a projektové dokumentace. Výše finanční spoluúčasti
bude záviset na způsobu vypořádání s nemovitostmi (pozemky) v parku, které jsou ve
vlastnictví žadatele (dar/koupě).
Schváleno jednomyslně
3. Nařízení obce vzhledem ke směrnici o nakládání s motorovými vozidly
Projednání poplatků za odstranění a střežení vozidla.
Návrh usnesení R-08-03/2019: Rada obce po projednání schvaluje návrh cen za odtah a
střežení vozidla na určeném místě a vydává nařízení obce č.1/2019.
Schváleno jednomyslně
4. Rozpočtové opatření č. 5/2019
Informace o rozpočtovém opatření č. 5/2019
Návrh usnesení R-08-04/2019: Rada obce po projednání bere na vědomí rozpočtové
opatření č.5/2019 a předává toto rozpočtové opatření ke schválení zastupitelstvu obce.
Schváleno jednomyslně
5. Rozpočet na opravu stoupaček v bytovce v areálu ZŠ
Projednání návrhu cenové nabídky z důvodu nutné rekonstrukce na opravu čtyř stoupaček
v bytovce v areálu základní školy.
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Návrh usnesení R-08-05/2019: Rada obce po projednání schvaluje návrh rozpočtu na
opravu čtyř stoupaček v bytovce v areálu základní školy ve výši cca 45 tis. Kč.
Schváleno jednomyslně
6. Příspěvek na opravu dlažby před vjezdem č.p.520
Projednání žádosti na příspěvek na opravu zámkové dlažby před domem č.p.520.
Návrh usnesení R-08-06/2019: Rada obce po projednání schvaluje příspěvek do 5000 Kč
na opravu vjezdu
Schváleno jednomyslně
7. Návrh RD se třemi byty v ul. Osvobození
Projednání žádosti o schválení RD o třech bytových jednotkách se samostatnými vchody.
Návrh usnesení R-08-07/2019: Rada obce po projednání schvaluje návrh ing. arch. Pavla
Stehlíka na projektovou dokumentaci rodinného domu o třech bytových jednotkách se třemi
samostatnými byty.
Schváleno jednomyslně
8. Ostatní (upřesnění nabídky na instalaci čtyř solárních světel VO)
Projednání upřesňující nabídky na instalaci 4 lamp na solární zdroj vč. sloupů VO.
Návrh usnesení R-08-08/2019: Rada obce po projednání bere na vědomí upřesňující
nabídku na pořízení 4 solárních lamp VO, jejichž instalace byla schválena na radě obce dne
27.3.2019, usnesením č. R-06-11/2019
Schváleno jednomyslně
9. Závěr
Další řádné jednání rady obce bude dne 13.5.2019 od 17:00 hod.

Iva Pencová
místostarostka obce

Mgr.
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Pošta
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Mgr. Jaroslav Pošta
starosta obce
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