
     Z Á P I S 

R-03-2015 

ze zasedání Rady Obce Tuchlovice  

konaného dne 11.2.2015 
 

Zahájeno:  v 18:30 hod.  

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

   Ing.Fojt Stanislav 

Hosté:                         Pavel Šindler, Vladimír Olič 

Omluveni:   --- 

Nepřítomní:  --- 

Pozdní příchod: --- 

Předčasný odchod: --- 

Předsedající:  Jaroslav Pošta 

Zapisovatel:  Iva Pencová 

 

03. 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.Michal Křižan a  

Mgr. Bejček Jan  

x  x  x 

 

Návrh programu jednání Rady č.3 2015 konané dne      11.2.2015   

                                    

                                                                             

 

1. Kontrola usnesení z předchozí rady 

2. Lokalita Slovanka ( plánovací smlouva) 

3. Komunikace - rekonstrukce (Hornická, 1.Máje, Petra Bezruče) 

4. Návrh na obsazení volného místa administrativy a vnitřní kontroly.   

5. Žádosti o pokácení stromů – (Na Hradčanech, nebezpečné stromy v parku) 

6. Žádost pana Kalvody na příspěvek 10.000,-Kč na připravovanou výstavu a knihu 

(brožuru) k 100. výročí založení školy v Srbech 

7. Prodej a odkup pozemků – Valenta Tuchlovice 106, Rojíčková Srby  

8. fa.Kapamont – navýšení opravy lávky o 3 000 Kč 

9. Odkup pozemku od pana Nováka a paní Novákové a pana Liebezeita 

10. ELEKTROWIN  sběr elektroodpadu – uskladnění 

11. Schválení zvýšení pokladního limitu Obce Tuchlovice v období Leden – Březen 

z důvodů vybírání poplatků za odpad 

12. MŠ žádost o schválení účetní závěrky za rok 2014 a o převod částky 184 636,68 kč 

do rezervního fondu 

13. ZŠ žádost o schválení účetní závěrky za rok 2014 a o převod částky 211 223,36.-Kč do 

rezervního fondu a 50 000.- Kč do fondu odměn. 

14. Žádost paní Cikánkové o změnu opatrovníka. 

15. Rozpočtové opatření č.1 Obce Tuchlovice na rok 2015 

16. Smlouvy - Věcná břemena 

17. Různé 

18. Závěr 



 

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

Předsedající konstatoval, že pořad jednání 03. zasedání rady obce v roce 2015 byl schválen. 

x  x  x 

 

1 .  Kontrola usnesení z předchozího zasedání rady 

Nadále zůstávají k projednání návrhy na změnu úkolování a rozvrhu činností zaměstnanců 

veřejné zeleně - případné přidělení udržované lokality a návrhy na změnu pracovní náplně bude 

nutné změnit i způsob odměn zaměstnanců Obce Tuchlovice. Rada obce bude vycházet na 

příštím zasedání z návrhu Komise pro veřejný pořádek. 

 

2.   Lokalita Slovanka ( plánovací smlouva) 
Změna návrhu plánovací smlouvy se Stavební a realitní na Lokalitu Slovanka – forma rezidence 

byla projednána Radou obce. Rada obce souhlasí s touto změnou návrhu. 

Návrh usnesení: Rada obce souhlasí se změnou návrhu této smlouvy a pověřuje starostu obce 

jejímu podpisu. 

  

Schváleno jednomyslně. 

  

3.  Komunikace - rekonstrukce (Hornická, 1. Máje, Petra Bezruče) 
Předpokládané výdaje na komunikaci a chodník jsou 4 300 000,-Kč ulice Hornická, 4 700 000,-

Kč ulice 1.Máje (dle PD). Začátek ulice Petra Bezruče prozatím odložena pro nezájem odprodeje 

ze strany vlastníků pozemků. Rekonstrukce ulic s využitím dotací (FROM aj.), zatím blíže 

neupřesněné.  

Návrh usnesení : Rada navrhuje upřednostnit rekonstrukci ulic 1.Máje a Hornické z důvodu 

nevyřešených vlastnických vztahů v ulici P.Bezruče. 

 

 Schváleno jednomyslně. 

 

 

4. Návrh na obsazení volného místa administrování, kontroly a smluv vztahů 

organizací podléhající obci 
Návrh na obsazení volného místa administrativy, kontroly, smluvních vztahů. Místo bude 

obsazeno od 1.3.2015 

Návrh usnesení : Rada souhlasí  s přijetím  zaměstnance na dobu určitou (3 měsíce) na 

poloviční úvazek od 1.3.2015. 

 

Schváleno jednomyslně. 

5. Žádosti o pokácení stromů  
Žádosti o povolení pokácení stromů na vlastním pozemku. Paní, Nežerná Jana, paní Frömmelová  

Vladimíra, pan Libor Čeleda a paní Štolová Marcela (Srby) . 

Žádost pana Špáni o pokácení dvou vzrostlých stromů bude realizována dle návrhu znalce Jana 

Hendrycha a pravděpodobně se přistoupí ke kácení stromů lezeckou metodou. 

Žádost pana Václava Hendrycha  - V Chaloupkách byla postoupena odboru ŽP Mě Kladna 

k posouzení. 

 

Návrh usnesení: Rada souhlasí se stanoviskem a doporučení znalce na  pokácení dvou 

vzrostlých stromů Na Hradčanech a následnému vysazení nových dřevin. K pokácení stromů na 

vlastních pozemcích občanů Tuchlovic a Srb se vydá souhlasné stanovisko. 

 



Usnesení schváleno jednomyslně. 

 

6.  Žádost pana Kalvody - příspěvek na pořádání výstavy a tisk knihy k 100. 

výročí školy v Srbech 
Pan Karel Kalvoda žádá Obecní Úřad v Tuchlovicích o příspěvek 10.000,-Kč na připravovanou 

výstavu a knihu (brožuru) k 100.výročí založení školy v Srbech. 

Návrh usnesení : Rada souhlasí s vyplacením příspěvku 10 000,-Kč 

 

Schváleno jednomyslně. 

 

7.  Prodej a odkup pozemků  
Žádost pana Valenty na odkup obecního pozemku v ulici U Pošty. 

Žádost paní Rojíčkové na odkup obecního pozemku v Srbech. 

Návrh usnesení : Rada zamítá prodej pozemku panu Valentovi z důvodu využívání tohoto 

pozemku při pravidelných akcích pořádaných v Obci Tuchlovice a také z důvodu bezpečnosti – 

velice frekventovaná komunikace žáky ZŠ. 

Rada doporučuje, aby paní Rojíčková upřesnila záměr odkupu obecních pozemků v návaznosti 

na vlastníky dalších pozemků. 

 

Schváleno jednomyslně. 

 

8.  fa.Kapamont – navýšení původního projektu  o 3000  Kč 
Vzhledem k technickým předpisům a s přihlédnutím k původní PD, byl původní návrh na opravu 

lávky přepracován a navýšen o 3000 Kč. 

Návrh usnesení : Rada schvaluje navýšení plánované částky o 3000,-Kč 

  

Schváleno jednomyslně. 

 

9. Odkup pozemků od pana Nováka a paní Novákové a pana Liebezeita 
Pan Novák a paní Nováková –již dříve schválená smlouva na odkup pozemků obci pod 

komunikacemi v ulici P. Bezruče, kde je plánovaná rekonstrukce ulic. Smlouvy jsou schváleny 

a podepsány. 

Návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě – pan Liebezeit – návrh odsouhlasen. 

Návrh usnesení: Rada souhlasí s odkoupením pozemků a pověřuje starostu obce k podpisu 

těchto smluv. 

    

Schváleno jednomyslně 

 

10.  ELEKTROWIN  sběr elektroodpadu – uskladnění 
Dle Zákona o odpadech je nutné dořešit ukládání elektromateriálu a kovů v obci. Návrh na 

zakoupení plechové garáže (dotace 25 000 Kč) od fy Elektrowin, která se uskladní na dvoře 

obce a kde se bude materiál uskladňovat do doby svozu pravidelně cca 1x měsíčně. 

Návrh usnesení: Rada souhlasí se zakoupením plechové garáže – bude poskytnutá dotace 

25 000 Kč. 

  

Schváleno jednomyslně 

 

11.  Zvýšení  pokladního limitu Obce Tuchlovice  



Žádost pokladní Obecního úřadu paní Zdeňky Pilné o navýšení pokladního limitu v měsících 

leden – březen. V těchto měsících jsou vybírány poplatky za odpady. 

Návrh usnesení: Rada souhlasí s navýšením limitu. 

 

Schváleno jednomyslně 

 

12.  MŠ - žádost o schválení účetní závěrky za rok 2014  
Žádost MŠ o schválení účetní závěrky za rok 2014 a převedení do rezervního fondu částky 

184 636.68Kč. 

  Návrh usnesení: Rada souhlasí s převedením částky do rezervního fondu. 

 

Schváleno jednomyslně 

 

 13.  ZŠ-  žádost o schválení účetní závěrky za rok 2014 
Žádost ZŠ o schválení účetní závěrky za rok 2014  a převedení do rezervního fondu částky 

211 223,26Kč a do fondu odměn 50 000,-Kč.. 

  Návrh usnesení: Rada souhlasí s převedením částky do rezervního fondu a fondu odměn. 

 

Schváleno jednomyslně 

 

14.  Žádost paní Cikánkové o změnu opatrovníka  
Žádost paní Cikánkové o změnu opatrovníka na manžela Vladimíra Cikánka, který byl doposud 

v opatrovnictví Obce Tuchlovice. 

 Návrh usnesení: Rada souhlasí  se změnou opatrovníka. 

 

Schváleno jednomyslně 

 

15.  Rozpočtové opatření č.1 na rok 2015 
 

           V příjmové části rozpočtu došlo k úpravě položky 4112 – Neinvestiční přijaté dotace ze 

SR vzhledem k upřesnění výše dotace na rok 2015, které sdělil Krajský úřad Středočeského kraje 

až 22. 1. 2015. V době sestavování rozpočtu Obce Tuchlovice na rok 2015 – na konci roku 2014 

nebyla přesná výše dotace známa. Dále byla upravena položka náhrad z věcných břemen a 

příjmů z prodeje pozemků na základě smluv, které rovněž při sestavování rozpočtu na rok 2015 

nebyly k dispozici. Ve výdajové položce byl ze stejného důvodu upraven výdaj za koupi 

pozemků. Ve výdajích byly na základě nově zavedené položky rozpočtové skladby platné od 

1.1.2015 č. položky 5168 – zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními 

technologiemi na tuto položku přesunuty finanční prostředky ve výši Kč 52 000,-- z položky 

5169 nákup ostatních služeb. Na položce 5901 se nerozpočtuje, slouží pouze k vyrovnání rozdílu 

mezi příjmy a výdaji. 
 

Návrh usnesení : Rada souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č.1 2015 

 

Schváleno jednomyslně 

16.  Smlouvy- věcná břemena 
Smlouva - Věcné břemeno  ČEZ  -AZ Elektrostav – IV-12-6012818/002 – Hradčana – Smlouvu 

o budoucí smlouvě odsouhlasilo předchozí zastupitelstvo obce. 

Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení VB – ČEZ  Elektroliška –IP-12-6008379/VB/01  

Návrh usnesení: Rada souhlasí s podpisem smlouvv - Věcné břemeno – AZ Elektrostav a 

Elektroliška IV-12-6012818/002 a IP-12-6008379/VB/01 



 

Schváleno jednomyslně 

 

17.  Různé 
Veřejné osvětlení – UNISERVIS Hašek – bude připravena PD na položení kabelů pro VO 

Uzávěrka Tuchlovických novin 16.2.2015 

Nabídka návštěvy divadel v Praze, koupě certifikátu za 999,-Kč  na 16 vstupenek  

 

Z Á V Ě R: 

Předsedající konstatoval, že 03. zasedání Rady Obce Tuchlovice v roce 2015 se zúčastnilo 5 

členů a 2 hosté. Dále konstatoval, že k zápisu z minulého zasedání Rady nebyly vzneseny žádné 

připomínky, a byl proto schválen. 

 

Předsedající ukončil jednání v 20.15 hod. 

Příští zasedání Rady Obce Tuchlovice se bude konat koncem února 

 

 

V Tuchlovicích      dne 12.2.2015 

 

Zapsala : Iva Pencová 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Pošta v.r. 

starosta obce 

 

 

 

 

Ověřovatelé:   Ing. Michal Křižan  v.r.  

 

         Mgr. Jan Bejček v.r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Souhrnné usnesení z jednání Rady obce Tuchlovice 
            Usnesení číslo R-03 2015 ze dne 11.2.2015 

 

 

 

 

Rada obce Tuchlovice  

 

 

1 . Souhlasí  

    - se změnou plánovací smlouvy na Lokalitu Slovanka  

    - s přijetím nové pracovnice na pozici  

    - se stanoviskem pana Hendrycha 

    - s příspěvkem panu Kalvodovi 

    - s nákupem pozemků 

    - s nákupem garáže na ukládání odpadu 

    - s navýšením pokladního limitu na OÚ 

    - s převodem do rezervního fondu ZŠ a MŠ  

    - se změnou opatrovníka pana Cikánka  

    - s rozpočtovým opatřením 

 

 

2.  Doporučuje  

    - počkat na vyjádření fa.Power cem 

 

3.  Schvaluje  

    - navýšení částky o 3 000 .-Kč při rekonstrukci lávky 

 

4 .  Bere na vědomí 

     

 

5 . Nedoporučuje 

    - využití odvalu 

 

6.  Zamítá 

    -prodej pozemku panu Valentovi 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.Jaroslav Pošta ,starosta  v.r. 


