
 

                   Souhrnné usnesení z jednání Rady obce Tuchlovice 
                       Usnesení číslo R-06-2015 ze dne  27.3.2015 

 

 

 

Rada obce Tuchlovice 

 

 

1.  Souhlasí: 

 s rozdělením projektu „Chodník Tuchlovice-Slovanka“ na dvě části a navrhuje projednat 

toto rozdělení s PK PUDIS 

 s podáním žádosti na rekonstrukci ulice Hornická s rozpočtu Středočeského kraje – 

SFROM.  

 souhlasí s podáním žádosti na rekonstrukci komunikace kolem staré školy v Srbech 

z programu ROP Střední Čechy. 

 s postupem realizace sběru elektromateriálu, který je zajišťován prostřednictvím firmy 

ELEKTROWIN 

 s prodloužením smlouvy s MK Mont „Vánoční výzdoba“  

 aby Obec Tuchlovice organizovala akci „Ukliďme Česko“ pro katastrální území 

Tuchlovice a Srby. 

 se snížením nájemného z důvodu amortizace vybavení bytu 1+KK č.p.32 

 se změnou jednacího řádu zastupitelstva v §8 a §10 tak, aby bylo v jednacím řádu 

stanoveno právo občana vyjadřovat se aktuálně k jednotlivým projednávaným bodům  

 se změnou ceníku prodeje pozemků Obce Tuchlovice (obec prodávající)  

2.  Schvaluje: 

 program jednání Rady obce č. 06/ 2015 

 „Obec Tuchlovice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Rekonstrukce ulice 

Hornická“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování akce/projektu v 

minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.“  

3.  Bere na vědomí: 

 smluvní vztah Obce Tuchlovice s firmou Chládek Tintěra – snesení vlečky Tuchlovice 1 a 

plánovaný termín ukončení včetně fakturace podle uzavřené smlouvy 

 nabídku od AGRS a.s. p. Brzák a navrhuje prověřit i jiné možnosti zpracování SPER pro 

Obec Tuchlovice na období 2016-2022 

 bere na vědomí změnu hodin pro veřejnost pošta Tuchlovice 

 nutnost změny směrnice č.1/2007  

5. Pověřuje : 

 starostu obce k zajištění návrhu nové vnitřní směrnice na veřejné zakázky 

 Finanční výbor k předložení nového návrhu ceníku prodeje pozemků (obec prodávající) 

v katastrálním území Tuchlovice a Srby u Tuchlovic 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Pošta, starosta  v.r. 


