Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice
konaného dne 6. června 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 12
zastupitelů a zasedání je tudíž usnášeníschopné. Zastupitel Jaroslav Zach se řádně omluvil.
Zastupitelka Alena Hájková řádně avizovala svůj pozdější příchod - na jednání přišla v 18,10
hod. Zastupitele Mgr. Ondřeje Macháče omluvila na začátku zasedání paní Vendula Ježilová.
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.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce 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.
Navržený program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Rozpočtová opatření č.5,č.6,č.7 a č.8 /2016
4. Schválení závěrečného účtu obce
5. Bezúplatný převod pozemků Srby
6. Prodej a koupě pozemků Tuchlovice a Srby
7. Dotace (SFROM a SFDI) - schválení
8. Výběrová řízení (PD Na Stráži, komunikace P. Bezruče II, napojení cyklostezky)
9. Zpracování zadání změny č.1 územního plánu
10. Územní studie 12.1. – vývoj
11. Zastavitelná plocha Tuchlovice č.14 – napojení a ostatní problematika
12. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na opravu věže kostela sv. Havla
13. Různé (PD komunikace Srby, výstava Tuchlovice a Srby v čase)
14. Závěr
Návrh usnesení č. Z-03-1/2016:
Zastupitelstvo Obce Tuchlovice schvaluje program zasedání zastupitelstva z 6. června 2016
Výsledek hlasování: Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
Po projednání tohoto bodu se dostavila paní Alena Hájková.
2. Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhuje ověřovateli zápisu pány Vladimíra Oliče a Ondřeje Martince
Protinávrhy: žádné
Návrh usnesení č. Z-03-2/2016:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu pány Vladimíra Oliče a Ondřeje Martince.
Výsledek hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
3. Rozpočtová opatření č. 5,č. 6,č. 7 a č. 8 /2016
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Pan Křižan seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5, č. 6 a č. 7 /2016, která byla
schválena Radou obce na svých zasedáních v předchozích měsících. Dále seznámil přítomné
s rozpočtovým opatřením č.8 / 2016
Návrh usnesení č. Z-03-3/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č.
5, č. 6, č. 7 /2016. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.8 /2016
Výsledek hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2015
Předsedající seznámil přítomné se závěrečným účtem obce za rok 2015. Výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Závěrečný účet, Závěrečný účet
položkově, Tabulky finančního vypořádání.
Návrh usnesení č. Z-03-4/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje dle ustanovení §84 odst. 2
písmena b) zákona č.128/2000 Sb., závěrečný účet Obce Tuchlovice za rok 2015 podle
předloženého materiálu bez výhrad. Účetní závěrka byla schválena na minulém zasedání
Zastupitelstva obce. Protokol je součástí zápisu z března 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
5. Bezúplatný převod pozemků Srby
Předsedající seznámil přítomné se stanoviskem ÚZSVM na pozemek pod komunikací
(chodníkem) v Srbech na pozemku parc.č.540/8 a rozdělením tohoto pozemku dle
geometrického plánu na díly l+m a c+d o celkové výměře 111m2 .
Návrh usnesení č. Z-03-5/2016: Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků v k.ú.
Srby u Tuchlovic pod chodníkem parc. č. 540/8 díly l+m a c+d o celkové výměře 111m2 dle
geometrického plánu 311-248/2014 vyhotovitel Geodézie Litoměřice s.r.o. a pověřuje starostu
obce k podpisu smluv o bezúplatném převodu.
Výsledek hlasování: Pro: 13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
6. Prodej a koupě pozemků Tuchlovice a Srby
Předsedající seznámil přítomné s prodejem části pozemku Na Hradčanech parc.č.1128/153 o
výměře 250 m2 a odkoupení pozemků parc. č. 143/2 a 1301/6 v k.ú. Tuchlovice
Návrh usnesení č. Z-03-6/2016: Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku Na Hradčanech
parc.č.1128/153 o výměře 250 m2 dle návrhu geometrického plánu a odkoupení pozemků parc.
č. 143/2 a 1301/6 v k.ú. Tuchlovice od Středočeského kraje prostřednictvím ÚZSVM.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu smluv o odkupu, případně prodeje pozemků.
Výsledek hlasování: Pro:
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
7. Dotace (SFROM a SFDI) - schválení
Předsedající seznámil přítomné s vývojem dotačních titulů SFROM – ul. P. Bezruče II a SFDI
napojení cyklostezek část Kačická a část Tuchlovická. Předsedající dále seznámil přítomné
s kolizí tuchlovické části s plánovanou výstavbou lokality č. 14 – developer ing. Souček.
Návrh usnesení č. Z-03-7/2016: Zastupitelstvo souhlasí s budoucím přijetí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje a uzavření smlouvy o přijetí dotace na projekt s názvem „Rekonstrukce
ulice P.Bezruče II“. Zastupitelstvo souhlasí s budoucím spolufinancováním projektu
„Rekonstrukce ulice P.Bezruče II“ ve výši 5% z celkové částky rekonstrukce a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy se Středočeským krajem. Zastupitelstvo souhlasí, aby Rada
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obce rozhodla ve všech záležitostech spojených s přidělením dotace na napojení cyklostezky
Kačice a Tuchlovice, pokud bude nutné rozhodnutí do konání dalšího zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro:
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
8. Výběrová řízení (PD Na Stráži, komunikace P. Bezruče II, napojení cyklostezky)
Předsedající seznámil přítomné s budoucími výběrovými řízeními na projekty:
• Napojení cyklostezky Tuchlovice a Kačice
• Rekonstrukci ulice P. Bezruče II
• Projektovou dokumentaci lokality Na Stráži, Na Stráži I – IX
Návrh usnesení č. Z-03-8/2016: Zastupitelstvo schvaluje zadání výběrových řízení na
projekty:
• Napojení cyklostezky Tuchlovice a Kačice
• Rekonstrukci ulice P. Bezruče II
• Projektovou dokumentaci lokality Na Stráži, Na Stráži I – IX
Zastupitelstvo souhlasí, aby Rada obce rozhodla ve všech záležitostech souvisejících
s výběrovými řízeními tj. především rozhodnutí k určení výběrových komisí, podpisu
potřebných smluv s dodavateli případně s koordinátorem výběrového řízení a na základě
doporučení výběrové komise, aby Rada obce rozhodla o přijetí nejvhodnější nabídky na
jednotlivé výše uvedené projekty.
Výsledek hlasování: Pro:
13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
9. Zpracování zadání změny č.1 územního plánu
Předsedající seznámil přítomné s vývojem změny č.1 územního plánu Tuchlovice. Zadání
změny č.1 ÚP Tuchlovice bude zastupitelstvo obce schvalovat na svém zářijovém jednání.
Návrh usnesení č. Z-03-9/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí vývoj změny č.1
územního plánu Tuchlovice.
Výsledek hlasování: Pro:
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
10. Územní studie 12.1. – vývoj
Předsedající seznámil přítomné s vývojem územní studie lokality 12.1. Územní studie bude
dotčeným vlastníkům prezentována na dvou schůzkách a to 29. června od 17 hod. a 11.
července od 17 hod. v sále zastupitelstva, Karlovarská 500
Návrh usnesení č. Z-03-10/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí vývoj územní studie
lokality 12.1.
Výsledek hlasování: Pro:
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
11. Zastavitelná plocha Tuchlovice č.14 – napojení a ostatní problematika
Předsedající seznámil přítomné s projektovou dokumentací ing. Pavla Součka k zastavitelné
ploše č.14, dále s názorem Rady obce na problematické body této lokality, s názorem ing. arch.
Komrsky zpracovatelem současného územního plánu Tuchlovice.
Návrh usnesení č. Z-03-11/2016: Zastupitelstvo obce souhlasí s napojením na komunikaci ul.
Hřbitovní na základě závazného stanoviska Magistrátu města Kladna (pan Fridrich – č.j.
ODaS/1271/16/280) a územně plánovací informace Stavebního úřadu Stochov (paní Zíková č.j.
MESV1371/2016/Zí) a dále za podmínek doporučených Radou obce tj. zvýšené přejezdové
plochy na křižovatce z důvodu maximálního zpomalení provozu a napojení chodníku podél
komunikace II.tř. č.606 ul. Karlovarská. Stavba křižovatky a napojení chodníku bude
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financováno investorem. Všechny tyto podmínky musí být součástí projektové dokumentace a
plánovací smlouvy. Plánovací smlouva bude dále obsahovat předání zkolaudovaných
komunikací vč. chodníků a veřejného osvětlení za jeden tisíc korun českých. O napojení na
ČOV Tuchlovice rozhodne pověřený orgán.
Výsledek hlasování: Pro:
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
12. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na opravu věže kostela sv.Havla
Předsedající seznámil přítomné s nabídkou na opravu (sanaci) exteriéru i interiéru věže kostela
sv. Havla a názorem Rady obce na zřízení veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace na opravu
ve výši 200 tis. Kč
Návrh usnesení č. Z-03-12/2016: Zastupitelstvo obce souhlasí s dotací 200 tis. Kč a schvaluje
poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy s farností Smečno.
Výsledek hlasování: Pro:
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
13. Různé (PD komunikace Srby, výstava Tuchlovice a Srby v čase)Informace o
Návrh usnesení č. Z-03-13/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí postup v PD komunikace
Srby a plánovanou prodejní prezentaci knihy a fotografií Tuchlovice a Srby v čase.
Informace a žádost paní Skulové na vydání OZV o zákazu podomního prodeje. OZV
projednáme s vedením K. Žehrovic, kde je podomní prodej zakázán. Dále žádost o přednostní
přijetí dětí, které nesplňují podmínku dosažení věku 3 let do MŠ podle trvalého pobytu v obci.
Dále informace předsedajícího o poškození nemovitostí v obci po intenzivních deštích
z minulých týdnů.
Výsledek hlasování: Pro:
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
14. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20,10 hod. následující zasedání zastupitelstva
bude 5. září 2016 od 18,00 hod.

Zapsala: Helena Sokolová

Mgr. Jaroslav Pošta v.r.
starosta

Iva Pencová v.r.
místostarostka

Ověřovatelé:
Ondřej Martinec

Ing. Vladimír Olič
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