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     Souhrnné usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice 
usnesení číslo Z-III/2015 ze dne 2.3.2015 

Zastupitelstvo Obce Tuchlovice: 

 

1.  určuje 

 ověřovateli zápisu Jaroslava Zacha a Mgr. Ondřeje Macháče 

2.  bere na vědomí 

 účetní uzávěrku MŠ Tuchlovice a převod financí ve výši 184 636,68 Kč do rezervního 

fondu MŠ Tuchlovice a účetní uzávěrku ZŠ Tuchlovice a převod financí ve výši 

261 233,26 Kč do rezervního fondu ZŠ Tuchlovice 

 celkový stav odpadového hospodářství Obce Tuchlovice 

3. zmocňuje 

 starostu obce k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku panu Liebezeitovi  p.č.2306 

v k.ú.Tuchlovice za 251,62 Kč /m2  

 starostu obce k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemků panu Nálepkovi a to č. 2309 

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

 starostu obce k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemků 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 

 starostu obce k podpisu smlouvy o dílo na dodání kondenzačních kotlů do DPS a OÚ 

Tuchlovice s panem Františkem Chocholou 

 starostu k podpisu smluv na revitalizaci stromů v Obci Tuchlovice 

   

4. souhlasí  

 s pokácením nebezpečných stromů v Tuchlovicích a Srbech - Na Hradčanech – dvě 

vzrostlé lípy, poškozené stromy u staré školy v Srbech, stromu V Chaloupkách u domu 

pana Hendrycha, vzrostlých stromů v blízkosti kynologické klubovny v Tuchlovicích a 

několika stromů v lokalitě budoucího dětského hřiště. 

  

5. schvaluje 

 program zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice dne 2. 3. 2015 

 rozpočtové opatření č. 1/2015 Obce Tuchlovice 

 nový odpisový plán Obce Tuchlovice na základě ČÚS č. 708 -  předpis na školení 

účetních (únor 2015) 

 prodej pozemku panu Liebezeitovi  p.č.2306 v k.ú.Tuchlovice za 251,62 Kč /m2  

 prodej  pozemků dle platného ceníku a to č. 2309 a části pozemku 2308 těsně přiléhající 

k pozemku č.2309 max. ve výměře 60 m2 

 prodej 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 

 výsledek výběrového řízení na instalaci plynových kondenzačních kotlů a navýšení 

ceny o 1 000 Kč /kotel – dodavatel František Chochola. 

 profil obce Tuchlovice, který bude součástí standardizace MAS Svatováclavsko z.s.  

 

   

 

Mgr. Jaroslav Pošta      

starosta obce   


