Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice
konaného dne 30. ledna 2017 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. Zastupitelé Jan Bejček a Ludmila Hladíková
se řádně omluvili. Zastupitelka Alena Hájková nahlásila pozdější příchod. 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. Předložený a zastupitelům
zaslaný program navrhl doplnit o bod Komplexní řešení energetické náročnosti budovy bazénu
a zařadit ho jako bod č.7 a o bod Dodavatel elektrické energie pro Obec Tuchlovice a zařadit
ho jako bod č.8 před bod Různé.
Navržený program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Rozpočtové opatření č.1 /2017
4. Zadání změny č.1 ÚP Tuchlovice
5. Prodej a koupě pozemků
6. Navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ a MŠ
7. Komplexní řešení energetické náročnosti budovy bazénu
8. Dodavatel elektrické energie pro Obec Tuchlovice r. 2017
9. Různé (žaloba Europrojekty, Calypso, kanalizace směr Slovanka)
10. Závěr
Návrh usnesení č. Z-01-1/2017:
Zastupitelstvo Obce Tuchlovice schvaluje program zastupitelstva z 30. ledna 2017
Výsledek hlasování: Pro: 12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
2. Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhuje ověřovateli zápisu pana Ondřeje Martince a paní Michaelu Panenkovou.
Návrh usnesení č. Z-01-2/2017:
Zastupitelstvo Obce Tuchlovice určuje ověřovateli zápisu pana Ondřeje Martince a paní
Michaelu Panenkovou
Výsledek hlasování: Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
Na zasedání se dostavila v 18,07 hod. pí Alena Hájková.

3. Rozpočtové opatření č. 1/2017
Místostarostka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2017.
Návrh usnesení č. Z-01-3/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1/2017.
Výsledek hlasování: Pro:
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
4. Zadání změny č. 1 ÚP Tuchlovice
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Předsedající seznámil přítomné s textem zadání změny č.1ÚP Tuchlovice a s vyjádřením
dotčených orgánů k návrhu změny č.1ÚP. Předsedající navrhl přejít ke schválení zadání
Změny č. 1 územního plánu Tuchlovice.
Návrh usnesení č. Z-01-4/2017: Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí Zprávu o projednání zadání Změny č. 1 územního plánu Tuchlovice.
b) schvaluje zadání Změny č. 1 územního plánu Tuchlovice podle § 47 odst. 5 zákona č.
183/ /2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění - viz příloha tohoto usnesení.
c) ukládá starostovi obce zabezpečit zpracování návrhu Změny č. 1 územního plánu
Tuchlovice v souladu se schváleným zadáním.
d) ukládá starostovi obce předat Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru
regionálního rozvoje registrační list Změny č. 1 územního plánu Tuchlovice za etapu
zadání na vklad do evidence územně plánovací činnosti.
Výsledek hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
5. Prodej a koupě pozemků
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s návrhem prodeje pozemků ve vlastnictví obce a
koupí pozemků od soukromých vlastníků. Záměry prodeje obecních pozemků byly vyvěšeny
na úřední desce a na webu obce. Dále předsedající seznámil přítomné s návrhem odkupu
pozemků pod současnou komunikací v lokalitě Na Stráži a v místě budoucího chodníku
směrem na Slovanku (první část plocha určená k zástavbě – plochy bydlení a druhá část dle ÚP
plochy zemědělské – orná půda)
Návrh usnesení č. Z-01-5/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) prodej budoucího p.č.1342/4 o výměře 12 m2 a koupi budoucího p.č.555/2 o výměře 4 m2 vše
za 200 Kč/m2 + případné DPH v k.ú. Tuchlovice vše dle GP 1297-188/2016
b) prodej p.č. 73/2 o výměře 56 m2 a části pozemku p.č. 74/3 o výměře 126 m2, tato část pozemku
bude oddělena od současné výměry 162 m2 p.č. 74/3 a dále vznikne p.č. 74/4 o výměře 36 m2
vše v k.ú. Tuchlovice na základě GP č. 1298-194/2016 za 200 Kč/m2 + případné DPH. Kupující
Jindřich Kučera.
c) prodej budoucího p.č. 74/4 o výměře 36 m2 za 200 Kč/m2 + případné DPH – kupující Neumann
s.r.o. Rozdělení pozemku 74/3 bude na základě GP č. 1298-194/2016.
d) koupi pozemku p.č.77/10 o výměře 105 m2 za 50Kč/m2 od Jindřicha Kučery.
e) prodej pozemku p.č. 561 v k.ú. Srby u Tuchlovic o výměře 620 m2 za 220 Kč/m2
f) koupi pozemků případně jejich částí na základě upřesnění budoucího GP v lokalitě Na Stráži
pod asfaltovým tělesem, a to p.č. 1350/1, 1349/5, 1349/6, 1349/3,1349/4, 1348/2, 2703, 1345/2,
1346/5, 1348/3, 1346/4 a část 1182/3 za navrhovaných 50 – 100 Kč/m2. V ojedinělých
případech s přihlédnutím na budoucí využití pozemku pro obec Tuchlovice až do výše 200
Kč/m2.
g) koupi a prodej části pozemků na základě budoucího GP v lokalitě budoucí zástavby rodinnými
domy. Nejvíce dotčené pozemky výstavbou budoucího chodníku v pásu cca 5m šíře (chodník a
zeleň) v této lokalitě jsou p.č. 2284 a 2285. Touto realizací dojde k narovnání právního stavu
vedení inženýrské sítě vodovodu a kanalizace přes tyto pozemky, které jsou v soukromém
vlastnictví. Vše dle předloženého návrhu parcelace území. Dotčené pozemky rozdělením na
jednotlivé parcely a veřejnou infrastrukturu jsou: p.č. 2284, 2285 a částečně 304/1, 2292, 2289
a 2290. Zastupitelstvo schvaluje koupi a prodej pozemků v této lokalitě za cenu 200 Kč/m2,
popřípadě výměnu stejných výměr, která bude řešena formou prodeje a koupě.
h) koupi části pozemků na základě budoucího GP v lokalitě budoucí výstavby chodníku, a to
pozemky p.č.2270, 2268,2269 a 2277 v šíři cca 2m za 10 Kč/m2 nejvýše však do výše 20 Kč/m2,
popřípadě výměnu stejných výměr, která bude řešena formou prodeje a koupě.

Výsledek hlasování: Pro:
Usnesení bylo schváleno

9

Proti:

0

Zdržel se:

4
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6. Navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ a MŠ
Předsedající seznámil přítomné s navýšením neinvestičního příspěvku pro ZŠ a MŠ
Tuchlovice dle předložených žádostí popř. vytvořených dodatků.
Návrh usnesení č. Z-01-6/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení neinvestičního
příspěvku pro ZŠ Tuchlovice ve výši 36 300 Kč dle dodatku č.1 k rozpisu neinvestičního
příspěvku a schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku pro MŠ Tuchlovice ve výši 67 000 Kč
dle dodatku č.1 k rozpisu neinvestičního příspěvku .
Výsledek hlasování: Pro:
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
7. Kompletní řešení energetické náročnosti budovy bazénu
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtem na projekt Kompletní řešení energetické
náročnosti budovy bazénu. Celkové náklady na zateplení, výměnu oken a vybudování FVE
jsou ve výši 2 612 975 Kč spoluúčast obce v programu OPŽP je 60%.
Návrh usnesení č. Z-01-7/2017: Zastupitelstvo obce bere na vědomí spoluúčast obce ve výši
1 567 785 Kč na dotačním programu OPŽP - číslo žádosti o podporu
CZ.05.5.18/0.0./0.0./16_039/0004165.
Výsledek hlasování: Pro: 13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
8. Dodavatel elektrické energie pro Obec Tuchlovice na rok 2017
Předsedající seznámil přítomné s návrhem ČEZ na odběr elektrické energie a s možností
využití jiných dodavatelů.
Návrh usnesení č. Z-01-8/2017: Zastupitelstvo obce bere na vědomí současný stav
s dodavatelem elektrické energie a pověřuje starostu obce a zastupitele pana Krále k jednání
s dodavatelem na snížení sazeb elektrické energie, případně o odběru elektrické energie od
jiného dodavatele.
Výsledek hlasování: Pro: 13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno
9. Různé (žaloba Europrojekty, Calypso)
Informace o stavu žaloby Europrojekty - žaloba zamítnuta v plném rozsahu a dále informace
o novém vlastníkovi společnosti Calypso s.r.o. včetně nájemního stavu provozovny. Pan Král
podal návrh na vybudování chodníku v ul. Národního odboje z důvodu bezpečnosti silničního
provozu, zejména v době konání Tuchlovické pouti a posvícení. Předsedající konstatoval, že
se nabízí možnost vybudovat chodník společně s rekonstrukcí veřejného osvětlení v této části
obce. Návrh pana Martince na upřesnění vodorovného dopravního značení na vybraná místa
tak, jako je to v ulici Ke Stráži a Na Stráži.
14. Závěr
Předsedající zakončil zasedání zastupitelstva v 19,50 hod. Následující zasedání zastupitelstva
bude dne 27. 3. 2017 od 18,00 hodin.
Zapsala: Helena Sokolová
Mgr. Jaroslav Pošta
starosta
Ověřovatelé:
Ondřej Martinec
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