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     Souhrnné usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice 
usnesení číslo Z-I/2015 ze dne 22.1.2015 

Zastupitelstvo Obce Tuchlovice : 

 

1.  určuje 
  ověřovateli zápisu Mgr. Miroslava Laštovku a paní Alenu Hájkovou  

2.  bere na vědomí 

a)  návrh Stanov spolku MAS SVATOVÁCLAVSKO, z. s. 

b) záměr prodeje a koupě pozemků č. 1329/1, 1329/2, 1327/2 a 1328/3, 1327/10, 

1327/13  a 1328/16, 1328/22 v ulicích Hornická a Petra Bezruče. 

c)  bere na vědomí záměr prodeje  pozemků dle platného ceníku a to č. 2309 a části 

pozemku 2308 těsně přiléhající k pozemku č.2309 max. ve výměře 60 m2. 

d)  vědomí záměr prodeje pozemku dle znaleckého posudku a to č. 696/44 a 696/45 

společnosti ČEZ Distribuce na parcele 696/1. Nově vzniklé pozemky dle GP 

č.1222-7714126/2014 

e)  předpokládané  projekty (výstavba dětského hřiště, nákup komunální techniky a 

rekonstrukci místních komunikací), jejichž větší část by měla být realizována 

v roce 2015.  

3. zmocňuje 

  starostu obce Mgr. Jaroslava Poštu, popř. místostarostku Ivu Pencovou k účasti 

na ustavující Valné hromadě MAS SVATOVÁCLAVSKO, z. s. a zmocňuje 

starostu obce Mgr. Jaroslava Poštu k podpisu Přílohy č.2 Metodiky pro 

standardizace místních akčních skupin v programovém období 2014-2020 

4. souhlasí a schvaluje 

  se zařazením správního území obcí do územní působnosti SCLLD v tomto znění: 

Obce v územní působnosti MAS SVATOVÁCLAVSKO, z. s. schválily zařazení 

svého území do územní působnosti MAS SVATOVÁCLAVSKO, z. s. na období 

2014-2020 a schvaluje vstup Obce Tuchlovice do MAS SVATOVÁCLAVSKO, 

z. s., a to na základě členské přihlášky a dobrovolný příspěvek ve výši 10,- Kč 

na jednoho obyvatele (stav ke dni 1.1. 2014). 

5. schvaluje 

a)   instalaci plynových kotlů do OÚ a DPS a pověřuje starostu obce postupovat dle 

vnitřní směrnice č.1/2007 o veřejných zakázkách malého rozsahu.  

b)  prodej pozemku č.1128/238 na základě smlouvy o smlouvě budoucí schválené 

zastupitelstvem obce dne 17.7.2014 

6. zamítá 

  odkup pozemku par.č. 685 o výměře 14055 m2 – 580 000 Kč. Nižší cena se 

nebude vyjednávat a vyčká se na stanovisko firmy Asental Land. 

 

 

 

        

    

 

 

Starosta obce Jaroslav Pošta     

 


