
 Z Á P I S 

R-01-2015 

ze zasedání Rady Obce Tuchlovice  

konaného dne 14.1.2015 
 

Zahájeno:  v 17:00 hod.  

Přítomni:  Mgr. Jaroslav Pošta , Mgr. Jan Bejček, Iva Pencová, Ing.Křižan Michal,  

   Ing.Fojt Stanislav    

Omluveni:   --- 

Nepřítomní:  --- 

Pozdní příchod: --- 

Předčasný odchod:  

Předsedající:  Jaroslav Pošta 

Zapisovatel:  Iva Pencová 

 

01. zasedání Rady Obce Tuchlovice v roce 2015 zahájil a řídil starosta obce Mgr. Jaroslav Pošta. 

Přivítal přítomné. Zasedání Rady bylo řádně svoláno, podle prezence je přítomna nadpoloviční 

většina členů, takže Rada je usnášeníschopná. 

Ověřením zápisu tohoto zasedání byli pověřeni tito členové rady Stanislav Fojt, Ing. Křižan 

Michal 

x  x  x 

 

Návrh programu jednání Rady č.1 2015 konané dne    14 . 1. 2015     

                                                                                                                                             

 

1. Kontrola usnesení z předchozí rady 

2. Lokalita Slovanka  

3. Žádosti na prodej pozemků - záměr prodeje pozemků   
4. Projekt fi ASENTAL GROUP – ČOV a REZIDENCE MARINA 

5. MAS Svatováclavsko-  projekt a stanovy 

6. Komunikace  P.Bezruče, Školní případně Hornická,1.Máje 

7. MOBisys – informační systém 

8. fa.Elektroštika  - věcné břemeno (pí Hájková) 

9. Pronájem nebytových prostor v objektu OÚ Srby 160 

10. Dům služeb – povolení úpravy interiéru zájmového kroužku a dovybavení místnosti pro 

zasedání zastupitelstva 

11. Žádost o finanční příspěvek na maratón POLO 2015 

12. Různé 

13. Závěr 

 

Hlasování:   5 hlasy  pro,  0 se zdržel,  0 proti  –  návrh byl přijat 

Předsedající konstatoval, že pořad jednání 01. zasedání rady obce v roce 2015 byl schválen. 

x  x  x 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Kontrola usnesení z předchozího zasedání rady 

Jednací řád byl schválen. 

Projektor je objednán.  

 

 

2.    Lokalita Slovanka  

Byly předneseny naše 4 požadavky. 1.Plánovací smlouva , úprava silnice. 2.Na budoucí údržbu 

částka 300.000,-kč. 3.Odkoupení pozemků za 1.-Kč. 4.Chodník mezi Slovankou a Tuchlovicemi. 

 

Návrh usnesení : Rada souhlasí požadovat od Stavební a realitní jen 3 podmínky. Od výstavby 

chodníku ustupuje. 

Usnesení schváleno jednomyslně 

  

 

3 .  Žádosti na prodej pozemků - záměr prodeje pozemků   
  p.Valenta – p.č. 741/1 je nutná bližší specifikace využití pozemku (zaslat dopis o upřesnění) 

  ČEZ – trafostanice u školy pozemek- zastavěná plocha a ostatní  

  p. Nálepka – p.č. 2308 (část) a 2309 ještě zůstává v jednání 

  p.Liebezeit – p.č. 2306 pokud možno řešit směnou nebo odkupem, prodejem a doplacením. 

 

Návrh usnesení : Rada doporučuje kontaktovat pana Valentu a p.Liebezeita k vyjádření, 

ČEZ schválit ,  pan Nálepka zůstává v jednání 

Usnesení schváleno jednomyslně 

 

4 . Projekt -Asental  Group  - rezidence Marina  
  20.1.2015 bude jednání  s firmou Asental Group a paní starostkou z Kamenných Žehrovic . 

 Nabídka na prodej pozemku od Asental Land kolem ČOV p.č.685 Srby za 580.000 ,-Kč. 

 

Návrh usnesení :  Rada zamítá pozemek odkupovat. 

Usnesení schváleno jednomyslně 

 

5 . MAS  stanovy 
Čeká se na rozhodnutí MěÚ Stochov 19.1.2015 o vstupu do MAS. Následně bude projednáno na 

zasedání zastupitelstva. 

 

Návrh usnesení :Rada obce souhlasí s případným zapojením do MAS 

Jednohlasně schváleno. 

 

6 . Komunikace  -  P.Bezruče, Školní, Hornická, 1.máje 
Rekonstrukce silnic a zřízení dětského hřiště. Probíhá jednání s firmou zajišťující dotace pro 

tento projekt a jednání s projektantem panem Filipem. 

 

Návrh usnesení: Rada obce souhlasí s rekonstrukcí po doručení rozpočtů a určení dostupných 

priorit. 

Schváleno jednohlasně. 

 

7.  MOBisys  informace pro občany  
Zřizovací popl. 200.-Kč, zaregistrovaný občan by dostával SMS info  za  2,-Kč . 



Druhá možnost přes internetovou aplikaci nebo diskuzní fórum, což je zdarma. 

 

Návrh usnesení : Rada zamítá zřízení této služby. 

Schváleno jednomyslně. 

 

 

8 . fa Elektroštika 

Věcné břemeno Hájkovi Za Humny I č.p.104 

 

Návrh usnesení : Rada obce souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene 

Schváleno jednomyslně 

 

9 . Pronájem nebytových prostor Srby č.p.160 
Paní Zázvorková podala žádost o pronájem 2 nebytových prostor v budově OÚ Srby. 

 

Návrh usnesení : Rada schvaluje pronájem pouze jedné místnosti . 

Schváleno jednomyslně 

 

10 . Dům služeb  
 Paní Doušová a paní Krátká  podaly žádost o povolení částečné rekonstrukce zasedací místnosti 

nad Calypsem. Vzniká nové sdružení pro volnočasové aktivity dětí, k čemuž si potřebují 

uzpůsobit prostory. S novým sdružením bude v budoucnu uzavřena smlouva o pronájmu těchto 

prostor. 

 

Návrh usnesení : Rada souhlasí se stržením dřevěného obložení v čele místnosti, nainstalování 

zrcadel a vymalování. Dále bude místnost vybavena novými ubrusy na stoly a závěsy na okna. 

Na tyto práce bude poskytnut příspěvek ve výši do 5 000 Kč.  

Schváleno jednomyslně 

 

11 . Žádost o fin.příspěvek – POLO 2015 –maraton 
Pan Kučera Michal podal žádost o finanční příspěvek na sportovní akci maratón okolo Lán 

POLO 2015. 

 

Návrh usnesení : Rada schvaluje  příspěvek 1 000,-Kč 

Schváleno jednomyslně 

 

12 . Různé 

 
- fa.KAPAMONT  nabídla rekonstrukci lávky cca za 8 315.-Kč. Nejdříve se musí zjistit přesné    

   normy pro stavbu lávky, zábradlí aj.- prověří J. Procházka 

- žádost p. Kličky o finanční vyrovnání za poškozené vozidlo (proražení vany) - je v řešení u 

HZS Kladno zásah 13,12.2014 v den škody 

- nabídka nové pracovní síly za paní Českou 

- žádost JUDr. Fořtla (advokát pana Špáni) Na Hradčanech na pokácení stromů – nutné 

projednání v zastupitelstvu obce 

-žádost pana Kalvody K.(Srby) o spolupráci a případně finanční příspěvek při výstavě ke 

100.výročí   školy v Srbech 

- žádost o přidělení obecního bytu T.39- Prokopová Veronika Srby 193 –v jednání rekonstrukce 

- údržba ploch – výzva pro občany - projekt pro krásnější obec. Zadat témata na webové stránky 

nebo do občasníku obce 



- silnice za mlýnem směrem na Srby-je nutné vyvolat šetření  s SÚS a AGRODRUŽSTVEM 

  Kačice 

- žádost od pana Macháče, zda by mohlo být vyvěšeno usnesení z rady na webových stránkách 

OÚ 

- Tuchlováček případně nově vzniklé sdružení - pravděpodobně v únoru nebo březnu bude 

karneval 

 

 

 

 

Z Á V Ě R: 

Předsedající konstatoval, že 02. zasedání Rady Obce Tuchlovice se zúčastnilo 5 členů .Dále 

konstatoval, že k zápisu z minulého zasedání Rady nebyly vzneseny žádné připomínky, a byl 

proto schválen. 

 

Předsedající ukončil jednání v  20.00  hod. 

Příští zasedání Rady Obce Tuchlovice se bude konat dne 22.1.2015 

 

 

V Tuchlovicích      dne 14.1.2015 

 

Zapsala : Iva Pencová 

 

 

 

 

Ověřovatelé:   Ing. Stanislav Fojt v.r. 

 

         Ing.Michal Křižan v.r.  

 

 

 

 

 


