
       Z Á P I S 

R-06-2015 

ze zasedání Rady Obce Tuchlovice  

konaného dne 27. 3. 2015 na OÚ Tuchlovice 

 

Zahájeno: v 15.00 hod.  

Přítomni:        Jaroslav Pošta, Jan Bejček, Iva Pencová, Michal Křižan, Stanislav Fojt  

Hosté:            Jan Procházka 

 

Předsedající: Jaroslav Pošta 

Zapisovatel: Iva Pencová 

 

06. 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:  

Jan Bejček a Michal Křižan  

 

Návrh programu jednání Rady č. 6/ 2015 konané dne 27.3.2015                                                                           
 

1. Kontrola usnesení z předchozí rady 

2. Plán projektu „Chodník Tuchlovice - Slovanka“ 

3. Dotační tituly – SFROM ul. Hornická, ROP - Srby komunikace kolem staré školy 

4. ELEKTROWIN sběr  elektroodpadu  

5. MK Mont změna smlouvy „Vánoční výzdoba“ 

6. Snesení vlečky Tuchlovice 1  

7. Strategický plán obce Tuchlovice 2016-2022  

8. Ukliďme Česko 2. ročník   

9. Snížení nájemného č.p. 32  

10. Změna jednacího řádu zastupitelstva 

11. Pošta Tuchlovice - změna hodin pro veřejnost  

12. Aktualizace směrnice č.1/2007 

13. Aktualizace ceníku na prodej pozemků 

14. Různé  

15. Závěr 

 

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

Program jednání Rady obce č. 06/ 2015 bylo schváleno. 

 

1. Kontrola usnesení z předchozího zasedání rady 

Revitalizace stromů – některé lokality se budou dokončovat v příštím týdnu – Srby i Tuchlovice 

 

2. Plán projektu „Chodník Tuchlovice - Slovanka“ 

Společně s rekonstrukcí karlovarské silnice 606 plánuje Obec Tuchlovice vybudování chodníku a 

napojení na stávající chodník v obci. Návrh rozdělení projektu na dvě části – I. část k parc.č.2278 

včetně. II.část k plánované zástavbě „Lokalita Slovanka“ parc. č. 2268 včetně. Projednat 

rozdělení projektu od PK PUDIS, která projektuje i rekonstrukci karlovarské silnice 606. 

Návrh usnesení: Rada souhlasí s rozdělením projektu „Chodník Tuchlovice-Slovanka“ na dvě 

části a navrhuje projednat toto rozdělení s PK PUDIS. 

Schváleno jednomyslně 

 



3. Dotační tituly – SFROM – Hornická, ROP - Srby komunikace kolem staré školy 

SFROM – bude podána žádost na rekonstrukci komunikace Hornická. Žádost o dotaci je nutné 

podat ve lhůtě od 26.3.2015 do 15.4.2015 a přijmout usnesení dle požadavků SFROM. 

ROP Střední Čechy - bude podána žádost na rekonstrukci komunikace Srby kolem staré školy.  

Návrh usnesení: Rada souhlasí s podáním žádosti na rekonstrukci ulice Hornická s rozpočtu 

Středočeského kraje – SFROM. „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.“  

Rada obce dále souhlasí s podáním žádosti na rekonstrukci komunikace kolem staré školy 

v Srbech z programu ROP Střední Čechy. 

Schváleno jednomyslně 

 

4. ELEKTROWIN sběr  elektroodpadu  

Firma ELEKTROWIN potvrdila dotaci na pořízení skladovacího prostoru (garáže) pro 

uskladnění elektromateriálu – dále poskytla klec na uskladnění drobného elektromateriálu. Sběr 

elektromateriálu – každá první středa v měsíci a pravděpodobně i první sobota v měsíci. Přes 

webovou aplikaci bude zajišťován svoz vybraného elektromateriálu. 

Návrh usnesení: Rada obce souhlasí s postupem realizace sběru elektromateriálu, který je 

zajišťován prostřednictvím firmy ELEKTROWIN. 

Schváleno jednomyslně 

 

5. MK Mont změna smlouvy „Vánoční výzdoba“ 

Návrh změny nájemní smlouvy od MK Mont  „Vánoční výzdoba“ - cena z 12 500 Kč na  

10 000 Kč ročně – smlouva se prodlouží o dva roky  

Návrh usnesení: Rada souhlasí s prodloužením smlouvy s MK Mont „Vánoční výzdoba“  

Schváleno jednomyslně 

 

6. Snesení vlečky Tuchlovice 1  

V srpnu 2014 byla uzavřena smlouva o dílo a smlouva kupní s firmou Chládek a Tintěra. 

Smlouva o dílo – snesení (odebrání) kolejiště a jeho součástí s nevyužívané části podél nádraží 

Kamenné Žehrovice – smluvní termín ukončení do konce roku 2015. 

Smlouva kupní – odkoupení tohoto materiálu firmou Chládek a Tintěra. 

Snesení vlečky proběhne v měsíci březen až duben. Předávací protokol a fakturace bude 

pravděpodobně během dubna 2015. 

Návrh usnesení: Rada bere na vědomí smluvní vztah Obce Tuchlovice s firmou Chládek Tintěra 

– snesení vlečky Tuchlovice 1 a plánovaný termín ukončení včetně fakturace podle uzavřené 

smlouvy. 

Schváleno jednomyslně 

 

7. Nový strategický plán 2016-2022 

Strategický plán ekonomického rozvoje (SPER) Tuchlovice je platný do konce roku 2015. 

Nutnost zadat zpracování nového SPER 2016- 2022. 

Seznámení s nabídkou na vytvoření nového SPER od AGRS a.s. p. Brzák, který je zhotovitelem 

předchozího SPER podle požadavků a rozsahu zadání do 100 tis. Kč.  

Návrh usnesení: Rada bere na vědomí nabídku od AGRS a.s. p. Brzák a navrhuje prověřit i jiné 

možnosti zpracování SPER pro Obec Tuchlovice na období 2016-2022 

Schváleno jednomyslně 

 

8. Ukliďme Česko – černé skládky 18.4. sobota  -  Srby a Tuchlovice 



Za necelý měsíc (v sobotu 18. dubna) proběhne celorepubliková úklidová akce Ukliďme Česko 

2015. Organizátoři chystají oproti loňskému 1. ročníku řadu změn, které mají za cíl zapojit do 

akce co nejvíce pořadatelů místních úklidů a samozřejmě také dobrovolníků.  

Návrh – Obec Tuchlovice bude organizátorem této akce pro katastrální území Tuchlovice a Srby. 

Návrh usnesení: Rada souhlasí, aby Obec Tuchlovice organizovala akci „Ukliďme Česko“ pro  

katastrální území Tuchlovice a Srby. 

Schváleno jednomyslně 

 

9. Snížení nájemného č.p. 32  

Amortizace vybavení byt 1+KK  z 299Kč na 81 Kč /měsíčně 

Návrh usnesení: Rada souhlasí se snížením nájemného z důvodu amortizace vybavení bytu 

1+KK 

Schváleno jednomyslně 

 

10. Změna jednacího řádu zastupitelstva 

V jednacím řádu zastupitelstva je nutné změnit §8 a §10, aby tyto odpovídaly právu občana obce 

vyjadřovat se v průběhu projednávaných bodů programu. Toto právo občana nebylo doposud 

porušováno – občané se průběžně vyjadřovali k jednotlivým bodům programu. 

Návrh usnesení: Rada obce souhlasí 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.  

Schváleno jednomyslně 

 

11. Pošta Tuchlovice - změna hodin pro veřejnost  

Změna hodin pro veřejnost pošta Tuchlovice: 

PO 08:00-11:30 14:00-18:00 ÚT 08:00-11:00 13:00-16:00 ST 08:00-11:00 14:00-18:00 

ČT 08:00-11:00 13:00-16:00 PÁ 08:00-11:00 13:00-16:00 

Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí změnu hodin pro veřejnost pošta Tuchlovice. 

Schváleno jednomyslně 

 

12. Aktualizace směrnice č.1/2007 

Zpráva o výsledku přezkoumání Obce Tuchlovice za rok 2014 dne 12.9.2014 a dne 9.2.2015 

upozorňuje na nutnost aktualizace směrnice na veřejné zakázky malého rozsahu. 

Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí nutnost změny směrnice č.1/2007 a pověřuje 

starostu obce k zajištění návrhu nové vnitřní směrnice na veřejné zakázky. 

Schváleno jednomyslně 

 

13. Aktualizace ceníku na prodej pozemků  

Ceník prodeje (obec prodávající) pozemků schválený zastupitelstvem Obce Tuchlovice 

16.7.2008 je nutné aktualizovat dle současných podmínek s přihlédnutím k ÚP Tuchlovice, 

lokalitě pozemku, typu parcely, druhu pozemku aj.  

Návrh usnesení: Rada obce souhlasí se změnou ceníku prodeje pozemků a pověřuje Finanční 

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

území Tuchlovice a Srby u Tuchlovic. 

Schváleno jednomyslně 

 

 

 

 

 

 



 

 

14. Různé 

 

a)  Úklid obce -  Luboš Laksar - zimní údržba, faktury – informace o průběhu zimní údržby 

v obci a výši fakturace v jednotlivých měsících. Fakturace za posypový materiál (sůl) 

odpovídá zimnímu období 2013/2014, přesto je vysoká, množství posypového materiálu 

nelze kontrolovat. Rada obce bude prosazovat zajištění vlastní údržby pro 2015/2016 

 

b)  Firma UNISERVIS Hašek – realizace stavby – uložení kNN v ulici Národního odboje , 

kolem kurtů a v parku – profesionálně odváděná práce. 
 

c)  Zahájení územního řízení na OÚ Tuchlovice- Lokalita“ Slovanka“ 21. dubna 2015    

informace o plánovaném jednání 

  

 

15. Závěr 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 16,30 hod. Další jednání Rady v 15. - 16. týdnu 2015 

 

 

 

Zapsala: Iva Pencová 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Pošta v.r. 

starosta obce 

 

 

 

 

Ověřovatelé:   Ing. Michal Křižan v.r.  

 

         Mgr. Jan Bejček v.r.   


