
     Z Á P I S 

R-02-2015 

ze zasedání Rady Obce Tuchlovice  

konaného dne 22.1.2015 
 

 

Zahájeno:  v 16:30 hod.  

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

   Ing.Fojt Stanislav 

Hosté:                         Ondřej Martinec 

Omluveni:   --- 

Nepřítomní:  --- 

Pozdní příchod: --- 

Předčasný odchod:  

Předsedající:  Jaroslav Pošta 

Zapisovatel:  Iva Pencová 

 

02. 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 Ing. Křižan Michal, 

Mgr. Bejček Jan  

x  x  x 

 

Návrh programu jednání Rady č. 2 2015 konané dne      22.1.2015                                                                

                                                                             

 

 

1. Kontrola usnesení z předchozí rady 

2. Zřízení věcného břemene RWE a Stč.vodárny  VEOLIA (p.Hájková) 

3. Smlouva o pronájmu – p. Petr Tengeri 

4. Žádost  o  povolení zřízení  dvou vjezdů k pozemku/ům  (p.Hagerová) 

5. Žádost  o  povolení zřízení  vjezdu (p.Macháčková) 

6. Projednání změny pracovních náplní zaměstnanců veřejného pořádku (zeleni) 

7. Projednání změn v odměňování pracovníků veřejného pořádku (zeleni) 

8. Zvýšení efektivity práce v útvaru služby bezpečnosti, pořádku a dopravy  

9. Různé  

 

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

Předsedající konstatoval, že pořad jednání 02. zasedání rady obce v roce 2015 byl schválen. 

x  x  x 

 

1 .  Kontrola usnesení z předchozího zasedání rady 

 

Nadále zůstávají v jednání záměry prodeje a koupě (případně směna) pozemků pod 

komunikacemi, které by se měly v budoucnu rekonstruovat.  

 

2.   Zřízení věcného břemene RWE  a Stč.vodáren p. Hájková  
Projednání žádosti paní Hájkové o zřízení věcného břemene. 



Návrh usnesení : Rada obce souhlasí se zřízením věcného břemene. 

  

Usnesení schváleno jednomyslně. 

  

3 .  Smlouva o pronájmu 
Smlouva o pronájmu zábradlí  mostu bývalé železniční vlečky Tuchlovice nad silnicí č. II/606, 

na dobu třech měsíců od 1.2.2015 do 30.4.2015 

Nájemce Petr Tengeri, se sídlem:  Velká Dobrá, Kolmá 468, PSČ 273 61, IČ: 65252331 
                                                                

Návrh usnesení : Rada souhlasí s uzavřením smlouvy a pověřuje starostu obce k podpisu 

nájemní smlouvy 

 Usnesení schváleno jednomyslně. 

 

4 .  Žádost o povolení vjezdů 
Paní Hagerová  p.č. 2413/1 žádá o povolení 2 vjezdů na pozemek/pozemky – pozemek se bude 

dělit na dvě parcely. 

Návrh usnesení : Rada doporučuje projednat jiné dělení pozemků při zanechání jen jednoho 

společného vjezdu. 

  

Usnesení schváleno jednomyslně. 

 

5.  Žádost o povolení vjezdu  
 Paní Macháčková žádá o povolení vjezdu na  pozemek p.č. 1128/219. 

Návrh usnesení :  Rada souhlasí  se zřízením vjezdu 

 

  Usnesení schváleno jednomyslně. 

 

6.  Projednání změny pracovní náplně zaměstnanců veřejné zeleně 
Návrh na změnu úkolování a rozvrhu činností zaměstnanců veřejné zeleně případné přidělení 

udržované lokality. 

Nově zřízená komise pro veřejný pořádek a bezpečnost doporučí Radě obce k projednání systém 

rozvrhu a objem činnosti zaměstnanců obce. 

Návrh usnesení : Rada doporučuje projednat dané změny na základě návrhu komise na dalším 

svém zasedání. 

 

 Usnesení schváleno jednomyslně. 

 

7. Projednání změn v odměňování zaměstnanců veřejné zeleně  
Na základě výše uvedených změn  ohledně pracovní náplně bude nutné změnit i způsob odměn 

zaměstnanců Obce Tuchlovice. Bude předložen návrh na základní část a dále variabilní část 

podle odvedené práce. 

Návrh usnesení : Rada doporučuje  projednat dané změny na dalším jednání rady. 

 

Usnesení schváleno jednomyslně. 

 

8. Organizační změna Obce Tuchlovice 

 
Z důvodu zvýšení efektivity práce Obce Tuchlovice v útvaru služby bezpečnosti, pořádku a 

dopravy dochází od 1.2.2015 k organizační změně a to zrušením jednoho pracovního místa 

zaměstnanců Obce Tuchlovice. 



Návrh usnesení : Rada ruší dle § 102 odst. 2 písmena j) zákona č.128/2000 Sb., za účelem 

zvýšení efektivity práce Obce Tuchlovice jedno pracovní místo v útvaru služeb bezpečnosti, 

pořádku a dopravy pro Obec Tuchlovice. Tato organizační změna nabývá platnosti dnem přijetí 

rozhodnutí. Účinnosti nabývá dnem 30.1.2015. 

 

Schváleno jednomyslně. 

 

 

9 . Různé 

 -spolupráce s Probační a mediační službou Kladno 

 

Z Á V Ě R: 

Předsedající konstatoval, že 02. zasedání Rady Obce Tuchlovice v roce 2015 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 17.40  hod. 

Příští zasedání Rady Obce Tuchlovice se bude konat začátkem února 

 

 

V Tuchlovicích      dne 22.1.2015 

 

Zapsala : Iva Pencová 

 

 

 

 

Ověřovatelé:   Ing.Michal Křižan v.r.  

 

         Mgr. Jan Bejček v.r.  


