Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice
konaného dne 1. února 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00
hodin starostou obce Mgr. Jaroslavem Poštou (dále jako „předsedající“).
Předsedající přivítal přítomné zastupitele a občany obce. Konstatoval, že je přítomno 11
zastupitelů a zasedání je tudíž usnášeníschopné. Zastupitelé Ing. Ludmila Hladíková, Mgr.
Ondřej Macháč, Alena Hájková a Jaroslav Zach se řádně omluvili ze zasedání zastupitelstva. K
zápisu z minulého jednání zastupitelstva nebyly obdrženy žádné připomínky. Zápis byl řádně
podepsán ověřovateli a je platný.
Zapisovatelkou dnešního zastupitelstva jmenoval předsedající Helenu Sokolovou.
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhuje za ověřovatele zápisu pana Ondřeje Martince a Ing. Vladimíra Oliče.
Nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dal hlasovat o návrhu ověřovatelů.
Výsledek hlasování: Schváleno jednomyslně
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce Obce Tuchlovice a současně
i v elektronické podobě. Pozvánka byla zaslaná v termínu a dokumenty byly zveřejněny
zastupitelům obce na webových stránkách Obce Tuchlovice v elektronické podobě.
Předsedající navrhl program jednání rozšířit o bod „Pořízení nástavby na Multicaru M31“ a
zařadit ho před bod „Různé“, ostatní body posunout.
Navržený program:
1. Schválení programu jednání
2. Rozpočtové opatření č.11/2015
3. Rozpočtové opatření č.1/2016
4. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro NNO
5. Prodej nemovitostí v majetku obce Tuchlovice
6. Bezúplatný převod pozemků z ČR (ÚZSVM)
7. Zadání změny č.1 - Územní plán Tuchlovice
8. Pořízení nástavby na Multicaru M31
9. Různé
10. Závěr
Návrh usnesení Z-01-1/2016:
Zastupitelstvo Obce Tuchlovice schvaluje program zasedání zastupitelstva z 1. února 2016
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
2.
Rozpočtové opatření č.11/2015
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 11/2015
Návrh usnesení Z-01-2/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.
11/2015
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno

1. února 2016

1

