ZÁPIS
zasedání Rady Obce Tuchlovice
ze dne 10. června 2019, OÚ Tuchlovice, U Staré školy 83

Zahájeno
:
16:30 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.
Návrh programu jednání Rady Obce Tuchlovice č. 11 z 10. června 2019
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
2. Zapsání způsobu hlasování všech členů rady „per rollam“ ze dne 28.5.2019
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
4. Žádost o finanční příspěvek na běžecký závod Halda 2019
5. Prodej a koupě pozemků
6. Reforma financování MŠ a ZŠ
7. Oznámení o vedeném řízení M+M šrot
8. Žádost o prořezání stromu na obecním pozemku
9. Dokončení žádosti o finanční podporu pošty Partner
10. Rekonstrukce ulic Na Stráži
11. Ostatní
Návrh usnesení R-11-01/2019: Rada obce schvaluje program jednání č.11/2019
Schváleno jednomyslně
1. Kontrola usnesení z předchozí rady obce
zkontrolováno, bez sledování
2. Zapsání způsobu hlasování všech členů rady „per rollam“ ze dne 28.5.2019
K bodům „per rollam“ ze dne 28.5.2019 všichni členové rady obce hlasovali pro.
Návrh usnesení R-11-02/2019: Rada obce schvaluje hlasování „per rollam“ ze dne 28.5.2019.
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Informace o smlouvě budoucí o zřízení inženýrských sítí k pozemku p.č.320/15 v k.ú. Srby u Tuchlovice
přes pozemky obce p.č. 318/2, 334/1 a 318/3.
Návrh usnesení R-11-03/2019: Rada obce po projednání schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrských sítí přes pozemky obce k parcele p.č.320/15 v k.ú. Srby u Tuchlovic.
Schváleno jednomyslně
4. Žádost o finanční příspěvek na běžecký závod Halda 2019
Seznámení s žádostí o finanční příspěvek na běžecký závod Halda 2019
Návrh usnesení R-11-04/2019: Rada obce po projednání schvaluje finanční příspěvek na běžecký závod
Halda 2019 ve výši 2 000 Kč formou darovací smlouvy.
Schváleno jednomyslně
5. Prodej a koupě pozemků
Seznámení s odpovědí na úpravu kupní smlouvy v článku VI. odst.4, kterou kupující E.Ř. neakceptoval a
informace o schůzce se zástupcem společnosti KANER s.r.o. – vlastníkem pozemků p.č. 780/3 v k.ú.
Tuchlovice.
Návrh usnesení R-11-05/2019: Rada obce po projednání :
a) doporučuje oslovit zájemce o pozemek p.č.320/7 v k.ú. Srby u Tuchlovic, jestli jeho zájem o pozemek
nadále trvá.
b) bere na vědomí jednání se zástupcem společnosti KANER s.r.o. a doporučuje nadále jednat o možnosti
odkoupení pozemku p.č.780/3 v k.ú.Tuchlovice popř. domluvit směnu pozemků.
Schváleno jednomyslně
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6. Reforma financování MŠ a ZŠ
Seznámení se zprávou ředitelky MŠ Tuchlovice o reformě financování školských zařízení – v tomto
případě MŠ Tuchlovice.
Návrh usnesení R-11-06/2019: Rada obce po projednání doporučuje zajistit veškeré informace o
připravované reformě za účasti zástupců MŠ, ZŠ a obce a poté projednat výsledky jednání v orgánech
obce.
Schváleno jednomyslně
7. Oznámení o vedeném řízení M+M šrot
Informace o rozhodnutí z 30.5.2019 a oznámení z 6.6.2019 Středočeského kraje ohledně umístnění sběru
a výkupu odpadů kategorie O (ostatní) v lokalitě mj. p.č.148 v k.ú.
Návrh usnesení R-11-07/2019: Rada obce po projednání nesouhlasí s provozováním zařízení ke sběru a
výkupu odpadů kategorie O (ostatní), a to s ohledem na svá předešlá vyjádření z předešlých let. Rada obce
doporučuje tato vyjádření a usnesení předložit odboru životního prostředí a zemědělství Středočeského
kraje a pověřuje starostu obce projednat s uvedeným odborem tuto problematiku.
Schváleno jednomyslně
8. Žádost o prořezání stromu na obecním pozemku
Informace o žádosti o prořezání stromu na obecním pozemku v ul. Za Starou poštou.
Návrh usnesení R-11-08/2019: Rada obce po projednání schvaluje provedení bezpečnostního řezu
stromu, který se nachází na pozemku obce u domu č.p.407.
Schváleno jednomyslně
9. Dokončení žádosti o finanční podporu pošty Partner
Seznámení s finančním přehledem provozu pošta Partner za duben a květen 2019.
Návrh usnesení R-11-09/2019: Rada obce po projednání schvaluje uzavřít veřejnoprávní smlouvu na rok
2019 na finanční podporu provozu pošty partner ve výši 50 000 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy s nájemcem č.p.39.
Schváleno jednomyslně
10. Rekonstrukce ulic Na Stráži
Informace o probíhající rekonstrukci ulic Na Stráži od společnosti Chládek &Tintěra a.s. Informace o
schůzkách ke koordinaci staveb ve spojení s uložením NN pod zem od ČEZ.
Návrh usnesení R-11-10/2019: Rada obce po projednání bere na vědomí současnou situaci rekonstrukce
ulic Na Stráži. Rada obce schvaluje předložený návrh více/méně prací se stavbou spojených v návaznosti
na budoucí uložení NN pod zem (jaro 2020).
Schváleno jednomyslně
11. Ostatní
Seznámení s cenovou nabídkou na výměnu okapového systému v Domě služeb II, Karlovarská 500.
Návrh usnesení R-11-11/2019: Rada obce po projednání schvaluje cenovou nabídku výměny okapového
systému v Domě služeb II, Karlovarská 500 ve výši cca 9 tis. Kč.
Schváleno jednomyslně
Další řádné jednání rady obce bude předběžně dne 26.6.2019 od 16:30 hod. před jednáním zastupitelstva
obce.
Digitálně podepsal

Mgr. Jaroslav Mgr. Jaroslav Pošta
Datum: 2019.06.12
Pošta
12:34:42 +02'00'

Iva Pencová
místostarostka obce

Mgr. Jaroslav Pošta
starosta obce
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