
       Z Á P I S 

R-07-2015 

ze zasedání Rady Obce Tuchlovice  

konaného dne 13. 4. 2015 na OÚ Tuchlovice 

 

Zahájeno: v 17.00 hod.  

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

Hosté:            Pavel Šindler, Vladimír Olič 

 

Předsedající: Jaroslav Pošta 

Zapisovatel: Iva Pencová 

 

07. 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 Stanislav Fojt  

 

Návrh programu jednání Rady č. 7/ 2015 konané dne 13.4.2015                                                                           
 

1. Kontrola usnesení z předchozí rady 

2. Projekt Pudis „Chodník Tuchlovice - Slovanka“ 

3. Projekt Srby komunikace kolem staré školy 

4. Nový strategický plán Obce Tuchlovice 2016-2022 

5. Ukliďme Česko 18. 4. 2015 

6. SÚS Kladno - lokalita viadukt u cyklostezky na Srby 

7. Výzva občanům obce – odkup pozemků 

8. Závěrečný účet Obce Tuchlovice pro rok 2014 

9. Pozvánka na 22. ročník folklorní festival 

10. Odpadové hospodářství obce (EKO-KOM, četnost svozu aj.) 

11. Různé (Světelně technické studie, Podání žádosti na FROM – ul. Hornická) 

12. Závěr 

 

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

Program jednání Rady obce č. 07/ 2015 bylo schváleno. 

 

1. Kontrola usnesení z předchozího zasedání rady 

Zůstává : Aktualizace směrnice č.1/2007 a aktualizace ceníku na prodej pozemků. 

2. Projekt PUDIS „Chodník Tuchlovice - Slovanka“ 

Nabídka na rozdělení projektu na dvě části pro obec nepřijatelná – navýšení o 30 000 Kč. Bude 

oslovena ještě jedna projekční firma. Pokud bude vyšší nabídka než původní od PK PUDIS, 

projekt bude zpracován a poté rozdělen v žádosti o dotaci na dvě části. 

Návrh usnesení: Rada bere na vědomí cenovou nabídku na rozdělení projektu, avšak tuto 

nabídku neakceptuje. 

Schváleno jednomyslně 

 

3. Projekt Srby – komunikace kolem staré školy 

PD na opravu komunikace kolem staré školy je zpracována v nesouladu se stanoviskem Rady. 

Projekt byl zpracováván natřikrát. 06/2012 firma HPRO Ústí nad Labem, 08/2012 HPRO + 

Dopravní Filip, 02/2014 Dopravní Filip. Ani jedna PD nevyhovuje Obci Tuchlovice z hlediska 

budoucího využívání. Chodník je projektován na nevhodném místě, naprojektována úzká 



komunikace, která není doposud schválena Policií ČR a tudíž nemůžeme podat žádost na dotace. 

Dále projektovaná komunikace zasahuje na pozemky jiných vlastníků, což je z hlediska dotace 

nepřípustné. Projekt je nutné předělat a zpracovat dle požadavků obce a dle připomínek Policie 

ČR. Podání žádosti na ROP (30. 4. 2012) bude termínově náročné zvládnout. 

Návrh usnesení: Rada souhlasí se změnou projektu dle požadavků obce a případné podání 

žádosti byť v časové tísni. 

Schváleno jednomyslně 

 

4. Nový strategický plán Obce Tuchlovice 2016 -2022  

V minulém týdnu projednána nabídka na vytvoření strategického plánu (Zuzana Trhlínová). 

Cena projektu do 30 000 Kč. Rada souhlasí se zpracováním Strategického plánu Obce 

Tuchlovice na období 2016 – 2022. 

Návrh usnesení: Rada obce souhlasí se zpracováním Strategického plánu Obce Tuchlovice. 

Schváleno jednomyslně 

 

5. Ukliďme Česko 18.4.2015 

Ukliďme Česko – ukliďme si Tuchlovice a Srby. Zaměstnanci obce Tuchlovice společně 

s dobrovolníky akce – v sobotu 18.4.2015 – likvidace černých skládek na cyklostezce a cesty 

kolem cyklostezky – současně odklizení cca 10 černých skládek. K dispozici budou pytle na 

odpad a rukavice. Sraz na akci – Srby a Tuchlovice před OÚ v 9,00 hod. do 13,00 hod. 

Návrh usnesení: Rada bere na vědomí způsob organizace akce „Ukliďme Česko“ 

Schváleno jednomyslně 

 

6. SÚS Kladno - lokalita viadukt u cyklostezky na Srby 

V minulém týdnu proběhlo jednání s provozním cestmistrem Zdeňkem Malcem. Nutná oprava 

stoky, jímek, šachet a vodoteče před i za viaduktem. Nutno vyvolat jednání s Agrodružstvem o 

spolupráci na tomto záměru. 

Návrh usnesení: Rada bere na vědomí stanoviska SÚS a doporučuje přizvat k jednání vlastníky 

okolních nemovitostí a Agrodružstva Kačice 

Schváleno jednomyslně 

 

7. Výzva občanům obce – odkup pozemků  

Některé pozemky ve vlastnictví obce na obou k.ú. jsou součástí (někdy historicky) stavby, 

oploceny, aj. V TN a na webu obce – výzva k odkoupení pozemků za ceník z roku 2008. Rada 

plánuje aktualizaci ceníku od 1.7.2015 

Návrh usnesení: Rada obce souhlasí s výzvou a zveřejněním na webu obce a v Tuchlovických 

novinách. Aktualizaci ceníku na prodej pozemků ukládá Finančnímu výboru. 

Schváleno jednomyslně 

 

8. Závěrečný účet Obce Tuchlovice pro rok 2014 

Byl předložen závěrečný účet obce na rok 2014 vč. závěrečné krajské kontrola hospodaření za 

rok 2014. Závěrečný účet obce byl vyvěšen na úřední desce obce a na webu obce i včetně všech 

příloh a závěrů krajské finanční kontroly. Ta již podruhé upozornila na nutnost aktualizace 

směrnice o veřejných zakázkách a dále na uzavírání darovacích smluv jednotlivým členům 

Zastupitelstva či Rady a ne kolektivní finanční dary. Toto doporučení bylo na základě vyplacení 

finančního daru všem členům Rady obce v září 2014.   

Návrh usnesení: Rada obce doporučuje projednání závěrečného účtu Obce Tuchlovice na 

následném jednání Zastupitelstva Obce Tuchlovice. 

Schváleno jednomyslně 

 

9. Pozvánka na 22. ročník folklorní festival 



8.- 10. 5.2015 se uskuteční 22.ročník folklorního festivalu „Tuchlovická pouť“ Zajištění ze 

strany obce bez problémů , úprava a úklid letního kina, oprava laviček, zajištění odklonu 

dopravy, TOI-TOI, občerstvení, prezentace obce, pozvánky, propagační materiály aj. 

Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí dosavadní zajištění „Tuchlovické pouti“ 

Schváleno jednomyslně 

 

10. Odpadové hospodářství obce (EKO-KOM, četnost svozu aj.) 

Projednání možných úspor v letošním roce. Plánování svozu, kontrola svozu, úspora při svozu 

kontejnerů na sklo – termíny svozu, posílení stanovišť o plastové kontejnery prostřednictvím 

EKO-KOM, postupy při nedodržování smluvního vztahu aj. ELEKTROWIN garáž bude 

smontována ve středu 15.4.2015 – plocha pro umístnění garáže vybudovaná svépomocí. 

Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí stav odpadového hospodářství a souhlasí 

s navrženými postupy při svozu odpadu. 

Schváleno jednomyslně 

 

11. Různé 

a) Informace o světelně technických studiích (4 dodavatelé) pro všechny části obce a 

aktuální nabídka na zlepšení světelné kapacity hlavní tepny („606 – Karlovarská“)  

b) 14.4.2015 bude podána žádost na rekonstrukci ul. Hornická – přes SFROM  

 

 

12. Závěr 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 18,45 hod. Další jednání Rady 27. 4. 2015 od 15,30 hod. 

 

 

 

Zapsala: Iva Pencová 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Pošta v.r. 

starosta obce 

 

 

 

 

Ověřovatelé:   Ing. Michal Křižan v.r.  

 

         Mgr. Jan Bejček v.r.   


