
       Z Á P I S 

R-04-2015 

ze zasedání Rady Obce Tuchlovice  

konaného dne 2.3..2015 

 

Zahájeno:  v 16:30 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 

 

04. 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. Stanislav Fojt a Mgr. Bejček Jan  

 

Návrh programu jednání Rady č. 4/ 2015 konané dne 2.3.2015                                                                           
 

1. Kontrola usnesení z předchozí rady 

2. Smlouva ELEKTROWIN – odběr elektrozařízení  

3. Výběrové řízení - pořízení nového HW a SW pro OÚ 

4. Žádost o provedení opravy – oplocení areálu tenisových kurtů 

5. Smlouva o dílo – výměna kotlů OÚ a DPS 

6. Žádosti o pokácení stromů – Furstová Jana, Hájková Alena,Štolovi  

7. Záměr-  prodej pozemků pro Holasová Jitka V Chaloupkách 

8. Žádost o provedení údržby obecních bytů v ul. Školní 571 

9. Žádost o finanční podporu MDŽ Tuchlovice – Srby  

10. Návrh smlouvy s ATLAS Consulting s.r.o. 

11. Vyhodnocení poptávky na právní pomoc  

12. Nabídka na svoz BIO odpadu od firmy UNISERVIS Hašek 

13. Různé 

14. Závěr 

 

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

Program jednání Rady obce č. 04/ 2015 bylo schváleno. 

x  x  x 

 

1. Kontrola usnesení z předchozího zasedání rady 

Nadále zůstávají k projednání návrhy na pokácení stromů a jednání s paní Rojíčkovou. 

 

2. Smlouva ELEKTROWIN – odběr elektrozařízení  

Nabídka od firmy  ELEKTROWIN na zřízení sběrného místa na odběr elektrozařízení. 

Dotace na pořízení garáže 25 000 Kč pro uskladnění elektroodpadu. 

Společně s velkoobjemovým odpadem iodběr elektroodpadu – každá první středa v měsíci popř. i 

sobota. 

Návrh usnesení: Rada souhlasí s podpisem smlouvy s firmou ELEKTROWIN 



 Schváleno jednomyslně. 

 

3. Výběrové řízení - pořízení nového HW a SW pro OÚ 

Nutnost pořízení nového HW a SW pro zaměstnance OÚ Tuchlovice. Bude vyhlášeno výběrové 

řízení. Součást rozpočtu na rok 2015. 

Návrh usnesení: Rada souhlasí s vyhlášením výběrového řízení 

Schváleno jednomyslně. 

 

4. Žádost o provedení opravy – oplocení areálu tenisových kurtů 

Tenisový klub zažádal o příspěvek na obnovu oplocení areálu. Plánovaná rekonstrukce cca 

34 000 Kč. Pozemek není celý v majetku obce (jen cca 1/3) stavba ano. Doporučeno projednat s 

majiteli možný prodej pozemku nebo směnu. 

Návrh usnesení: Rada doporučuje projednat žádost až v druhé polovině roku s přihlédnutím na 

vývoj hospodaření obce případně přesunout do roku 2016. 

Usnesení schváleno jednomyslně. 

 
5. Smlouva o dílo – výměna kotlů OÚ a DPS 

Uzavřeno výběrové řízení na výměnu kotlů v DPS Tuchlovice a OÚ.  

Výběr nejvýhodnější nabídky František Chochola, Lány. 

Návrh usnesení: Rada souhlasí s podpisem smlouvy o dílo. 

Schváleno jednomyslně. 

 

6. Žádosti o pokácení stromů –Furstová Jana, Hájková Alena , Štolovi  

Paní Furstová, Štolovi podali žádost o pokácení dřevin na vlastním pozemku, paní Hájková o 

pomoc se vzrostlým stromem na hřbitově, který narušuje hrob. 

Návrh usnesení : Rada souhlasí s pokácením stromu na pozemku paní Furstové ,doporučuje 

pokácení lezeckou technikou a stromu na pozemku manželů Štolových. 

Rada doporučuje prořezání větví na hřbitově (žádost pí Hájkové) do kořenového valu se nebude 

v tomto roce zasahovat. 

Schváleno jednomyslně. 

 
7. Záměr - prodej pozemků – Holasová Jitka V Chaloupkách 
Paní Holasová podala žádost o odkoupení obecního pozemku parc.č 150/2 o rozloze 186m2 a 

parc.č.150/3 o rozloze 38m2 Oba pozemky v těsném sousedství s nemovitostí paní Holasové. 

Návrh usnesení: Rada souhlasí se záměrem na prodej obecního pozemku č.150/2 a 150/3 

Schváleno jednomyslně. 

 
8. Žádost o provedení údržby obecních bytů v ul. Školní 571 
Nájemci obecních bytů ve Školní 571 podali žádost na rekonstrukci bytových jednotek a okolí. 

Návrh usnesení: Rada navrhuje sestavit plán a určit priority. Poté se přistoupí k opravám dle 

časového plánu. 

Schváleno jednomyslně 

 

9. Žádost o finanční podporu MDŽ Tuchlovice –Srby  

KSČM Srby požádala o finanční podporu na oslavu MDŽ v částce 2 000 Kč 

Návrh usnesení: Rada souhlasí s příspěvkem v částce 2 000 Kč pro MDŽ 

Schváleno jednomyslně 

 

10.  Návrh smlouvy s ATLAS Consulting s.r.o. 



Nabídka od společnosti Atlas Consulting smlouva na 4-leté období. Návrhy smluv s aktualizací 

podle nového občanského zákoníku. 

Návrh usnesení: Rada souhlasí s podpisem smlouvy. 

Schváleno jednomyslně 

 
11.  Vyhodnocení poptávky na právní pomoc 
Osloveno šest právních kanceláří Obec Tuchlovice obdržela pět nabídek. Jako nejvýhodnější 

byla vybrána nabídka Mgr. Václav Zelenka, se sídlem Seifertova 455/17, Praha 3 

Návrh usnesení: Rada schvaluje podpis smlouvy na právní pomoc s Mgr. Václavem Zelenkou 

Schváleno jednomyslně 

 

12. Nabídka na svoz BIO odpadu od firmy UNISERVIS Hašek 

Firma UNISERVIS Hašek nabídla spolupráci při svozu Bioodpadu. 

Návrh usnesení: Rada akceptuje nabídku firmy Uniservis Hašek a doporučuje projednat   

možnosti svozu bio odpadu a předběžně schválit spolupráci. 

Schváleno jednomyslně 

 

13. Různé 

Nákup věcných dárku pro vítání občánků v druhé polovině března. 

 

Návrh usnesení: Rada souhlasí s nákupem dárků 

Schváleno jednomyslně 

 

14. Závěr 

Další jednání Rady proběhne v pondělí 9. 3. 2015 – projednávání dotačních titulů 2015 

 

 

 

Zapsala: Iva Pencová 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Pošta v.r. 

starosta obce 

 

 

 

 

Ověřovatelé:   Ing. Stanislav Fojt v.r.  

 

         Mgr. Jan Bejček v.r.   


