
       Z Á P I S 
R-05-2015 

ze zasedání Rady Obce Tuchlovice  
konaného dne 9. 3. 2015 na OÚ Tuchlovice 

 
Zahájeno: v 17.00 hod.  
Přítomni:         Mgr. Jaroslav Pošta , Mgr. Jan Bejček, Iva Pencová, Ing. Křižan Michal, 
   Ing. Fojt Stanislav 
Hosté:              Pavel Šindler,Jan Procházka , Ondřej Martinec  
 
Omluveni:   --- 
Nepřítomní:  --- 
Pozdní příchod: --- 
Předčasný odchod: --- 
Předsedající:  Jaroslav Pošta 
Zapisovatel:  Iva Pencová 
 
05. zasedání Rady Obce Tuchlovice v roce 2015 zahájil a řídil starosta obce Jaroslav Pošta. 
Přivítal přítomné. Zasedání Rady bylo řádně svoláno, podle prezence je přítomna nadpoloviční 
většina členů. Rada obce je usnášeníschopná. 
Ověřením zápisu tohoto zasedání byli pověřeni tito členové rady:  
Ing. Stanislav Fojt a Ing. Michal Křižan  

 
Návrh programu jednání Rady č. 5/ 2015 konané dne 9.3.2015                                                                          
 

1. Kontrola usnesení z předchozí rady 
2. Žádosti revitalizace stromů – Franěk Vladimír, Nálepka Alexandr   
3. Dotační tituly (březen-duben 2015) 
4. Různé 
5. Závěr 

 
Hlasování:   5  hlasy  pro,  0 se zdržel,  0 proti  –  návrh byl přijat 
Program jednání Rady obce č. 05/ 2015 bylo schváleno. 

x  x  x 
 

1. Kontrola usnesení z předchozího zasedání rady 
Nadále zůstávají k projednání – oplocení tenisových kurtů pro tenisový klub Tuchlovice. 
 
 

2. Žádost o pokácení stromů 
Pan Franěk Vladimír požádal o povolení pokácení smrku, který je špatně zapěstovaný ve výšce 
cca 2,5 je odstraněný terminál, je rozvětven do čtyř částí a je v těsné blízkosti budovy č.p.571 ul. 
Školní. Dále o revitalizaci stromů a keřů za domem. 
Pan Nálepka Alexandr podal žádost o povolení pokácení několika nízkých stromů, které jsou 
většinou poškozené, napadené ohňovcem a to na pozemku obce č.parc.1255/4. Na vlastní 
náklady vysadí řadu smrků. 
 
Návrh usnesení: Rada souhlasí s pokácením stromů a s výsadbou řady smrků na pozemku 
č.parc.1255/4 a s pokácením špatně zapěstovaného stromu u č.p. 571 . 
Schváleno jednomyslně 

 



 
3. Dotační tituly (b řezen- duben) 

a)   Dotace z MŽP  uzavírá se 19.3.2015 – pořízení Bio popelnic pro občany Tuchlovic a Srb 
a traktorového návěsu včetně nosiče.  – předpoklad  do 1 mil. Kč dotace 90%. Výzva se 
uzavírá již 19.3.2015 – lépe zmapujeme, kalkulace současného stavu a porovnání 
s budoucími náklady při pořízení techniky. Přihlédnutí k možnosti svozu do budoucí 
kompostárny Agro Kačice a nabídky svozu od fy Uniservis Hašek  - podzim 2015. 
Konzultace na odpadové hospodářství s odborníkem – do 14 dní – Návrh 
nejoptimálnějšího řešení pro rok 2016. Cca 140 žádostí na Bio popelnice bude pro rok 
2015 řešeno rozšířením smlouvy s AVE Kladno. 

b)    Dotační tituly na rekonstrukci komunikací Tuchlovice a Srby. Tuchlovice využití 
FROM – jedna komunikace – Srby využití ROP. Reakce na výzvy v březnu a dubnu 
2015. Pokračování v Tuchlovicích s využití další výzvy pravděpodobně květen - červen 
2015.  
 

Návrh usnesení:  
Rada souhlasí s navrženým postupem řešení dotačních titulů v březen - duben 2015 
Schváleno jednomyslně 

 
4. Různé 

a) Prezentace do Zlatých stránek fa. MEDIATEL 
b) Žádost o schválení finančních prostředků na nákup květin pro důchodkyně a na drobné dárky 
k životním jubileím. 
c) Žádost o zakoupení programu POHŘEBNICTVÍ 
 
Návrh usnesení:  
Rada souhlasí s nákupem drobných dárků k životním jubileím. 
Rada nesouhlasí s prezentací fa.MEDIATEL 
Rada doporučuje upřesnit cenu programu 
 
Schváleno jednomyslně 
 

5. Závěr 
Další jednání Rady proběhne v pondělí 16. 3. 2015 

 
 
Zapsala: Iva Pencová 
 
 
 
Mgr. Jaroslav Pošta v.r. 
starosta obce 
 
 
 
 
Ověřovatelé:   Ing. Stanislav Fojt v.r.  
 
         Mgr. Jan Bejček v.r.   


