
SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ 

      ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  TUCHLOVICE 

                                                   dne  22. prosince 2014   
 

27/2014/1 Zastupitelstvo Obce Tuchlovice schvaluje změnu navrženého programu 

zasedání zastupitelstva dne 22.12.2014 

27/2014/2 Zastupitelstvo Obce Tuchlovice schvaluje nový jednací řád Zastupitelstva 

Obce Tuchlovice. Ten nabývá platnosti okamžikem schválení 

27/2014/3 Zastupitelstvo Obce Tuchlovice určuje ověřovateli zápisu pana ing. 

Vladimíra Oliče a Jaroslava Zacha 

27/2014/4 Zastupitelstvo Obce Tuchlovice souhlasí  se změnou schvalování smluv a 

budoucích smluv o věcných břemenech. Budoucí věcná břemena bude 

schvalovat jen rada obce. Ruší se tak body 2 a 3 odstavce VII. Závěrečná 

ustanovení z dokumentu PODMÍNKY pro uzavírání smluv o zřízení věcného 

břemene při zřizování a přestavbě inženýrských sítí na pozemcích ve 

vlastnictví Obce Tuchlovice ze dne 25.4.2012 

27/2014/5 Zastupitelstvo Obce Tuchlovice volí  za člena finančního výboru pana Pavla 

Šindlera a pana Michala Křižana  

27/2014/6 Zastupitelstvo Obce Tuchlovice volí za člena kontrolního výboru pana 

Ondřeje Martince a paní Alici Klírovou  

27/2014/7 Zastupitelstvo Obce Tuchlovice schvaluje rozpočtová opatření č.11 a č.12 

27/2014/8 Zastupitelstvo Obce Tuchlovice schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015. 

Rozpočet Obce Tuchlovice na r.2015 dle předloženého materiálu byl schválen 

jako schodkový, schodek bude pokryt z přebytků minulých let. Dále bylo 

schváleno stanovení závazných ukazatelů obcí zřízeným organizacím: MŠ 

Tuchlovice a ZŠ Tuchlovice na rok 2015. Zastupitelstvo dále schvaluje 

Odpisový plán na rok 2015 ZŠ Tuchlovice a Odpisový plán na rok 2015 MŠ 

Tuchlovice. Výše odpisu je součástí neinvestičního příspěvku zřizovatele 

v Návrhu rozpočtu Obce Tuchlovice na rok 2015. Zastupitelstvo dále schvaluje 

odpisový plán Obce Tuchlovice na rok 2015 

27/2014/9 Zastupitelstvo Obce Tuchlovice nesouhlasí s podpisem kupní smlouvy na 

pozemky č. 1128/10,1128/203,1128/234 a 1128/235 s firmou Stavební a 

realitní a navrhuje se případným odkupem případně převodem zabývat po 

úplném dokončení těchto komunikací  

27/2014/10 Zastupitelstvo Obce Tuchlovice souhlasí s podpisem smlouvy na zřízení 

věcného břemene služebnosti  - ČEZ- IV-12-6016069 

27/2014/11 Zastupitelstvo Obce Tuchlovice souhlasí s podpisem smlouvy na zřízení 

věcného břemene RWE Gas Net pozemek č. 1128/36 

27/2014/12 Zastupitelstvo Obce Tuchlovice souhlasí s podpisem smlouvy na zřízení 

věcného břemene – služebnosti -ČEZ – IV-12-6012827/001 

27/2014/13 Zastupitelstvo Obce Tuchlovice souhlasí s podpisem smlouvy na zřízení 

věcného břemene – služebnosti -ČEZ – IV-12-6200406/1 

27/2014/14 Zastupitelstvo Obce Tuchlovice souhlasí s podpisem smlouvy na zřízení 

věcného břemene – služebnosti -ČEZ – IV-12-6000173/1 

27/2014/15 Zastupitelstvo Obce Tuchlovice souhlasí s podpisem smlouvy na zřízení 

věcného břemene  - ing.S.F. ul. Školní , poz. č. 1122/34 

27/2014/16 Zastupitelstvo Obce Tuchlovice souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření 

budousí smlouvy na zřízení věcného břemene  -Z. a J. V. ul. Nádražní , poz. č. 

1310/1 a 1310/2 



27/2014/17 Zastupitelstvo Obce Tuchlovice souhlasí  s podpisem darovací smlouvy po 

obdržení této smlouvy od Středočeského kraje pod č.j. 183058/2013/KUSK a 

pověřuje starostu k podpisu této smlouvy dále pověřuje starostu  k doložení 

potřebných  dokumentů pro jednání orgánů Středočeského kraje 

27/2014/18 Zastupitelstvo Obce Tuchlovice souhlasí  s podpisem smlouvy o obstarání 

věci – psí útulek Bouchalka a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy 

27/2014/19 Zastupitelstvo Obce Tuchlovice souhlasí  se změnou smlouvy na převod 

vlastniství nemovitosti D.a A. T., Srby. Dotčený pozemek 116/2 a pověřuje 

starostu k podpisu této smlouvy. 

27/2014/20 Zastupitelstvo Obce Tuchlovice souhlasí  s dodáním dalšího plastového 

kontejneru a pověřuje starostu k podpisu dodatku s firmou AVE.. 

 

                 . 

  

 

Přílohy zápisu : 

1) Prezenční listina 

2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst.1 zákona o obcích 

 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 29.12.2014 

  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Pošta      Iva Pencová   

starosta       místostarostka 


