ZÁPIS
R-08-2015
ze zasedání Rady Obce Tuchlovice
konaného dne 27. 4. 2015 v Domě služeb
Zahájeno:
Přítomni:
Hosté:

v 16.30 hod.
Jaroslav Pošta, Jan Bejček, Iva Pencová, Michal Křižan, Stanislav Fojt
Ondřej Martinec, Zach Jaroslav

Předsedající: Jaroslav Pošta
Zapisovatel: Iva Pencová
08. 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:
Michal Křižan a Jan Bejček
Návrh programu jednání Rady č. 8/ 2015 konané dne 27.4.2015
1. Kontrola usnesení z předchozí rady
2. Ukliďme Česko - vyhodnocení
3. Lokalita nad Stráží č. 8 a studie na lokalitu č.12.1
4. Výměna osvětlení poškozených světel za LED – Hotel Česká hospoda
5. Letní kino – rekonstrukce lavic, plotu, ostatní
6. Věcné břemeno Meritum par.č. 274 IP-12-6005276
7. Žádosti prodej pozemků – záměry obce
8. Průmyslová zóna – žádost o doplnění údajů Czech Invest
9. Nabídka Edupress – služby pro obce
10. Výzva „Dětské hřiště“
11. ZŠ Tuchlovice – vzdání se funkce ředitelky
12. KEO systémy + aktualizace
13. Úprava rozhodnutí o přidělení dotace (DPS a OÚ)
14. Smlouva užívání veřejného prostranství – pouť a posvícení
15. Tuchlovická pouť – uzavírka – dopravní značení ZIDOZ
16. Vyjádření stavba Moravec, Moravcová
17. Žádost o zajištění bezpečnosti ul. Karlovarská
18. Rozpočtové opatření č.3/2015
19. Různé (obnova zaniklých kin)
20. Závěr
Hlasování: 5 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti – návrh byl přijat
Program jednání Rady obce č. 08/ 2015 byl schválen.
1. Kontrola usnesení z předchozího zasedání rady
Zůstává: Aktualizace směrnice č.1/2007 a aktualizace ceníku na prodej pozemků. Aktualizace
jednacího řádu zastupitelstva, Projekt Chodník Tuchlovice-Slovanka.
2. Ukliďme Česko - vyhodnocení
Informace z akce ukliďme Česko. 33 dobrovolníků v sobotu 18. 4. 2015 z toho 10 dětí. V pondělí
20. 4. 2015 uklízela ZŠ Tuchlovice. 3,5 tuny odpadků 64 ks odložených pneumatik. Na skládku
odvezl pan Štros.
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Zdařilá akce - bude se pokračovat. Na dvoře OÚ velkoobjemový kontejner 0,8 tuny odpadu. Další
informace na:
http://kladenskelisty.cz/99253/foto-do-uklidu-obce-se-v-tuchlovicich-zapojili-obcane-i-skolnideti/
Návrh usnesení: Rada bere na vědomí celkový průběh akce Ukliďme Česko pro Tuchlovice a
Srby.
Schváleno jednomyslně
3. Lokalita nad Stráží č. 8 a studie na lokalitu č. 12.1
Firma Stavební a realitní (p. Růžička) žádá o zadání studie na lokalitu č. 8 „Pod kapličkou – nad
Stráží“ – požadavek obce na dokončení stavby některých lokalit – Na Hradčanech chybějící VO
nad školkou nedodělaná komunikace. Informace o studii na lokalitu č. 12.1 „ke Dřevěnkovu“.
Nutný detailnější rozbor této studie.
Návrh usnesení: Rada doporučuje projednávat lokalitu č. 8 po dokončení stavby u některých
lokalit a zaměřit se na rozbor studie lokality č.12.1.
Schváleno jednomyslně
4. Výměna osvětlení poškozených světel za LED – Hotel Česká hospoda
Informace o výměně poškozených světel před Českou hospodou a opravě sloupů. Poškozená světla
budou vyměněna za LED – dodá firma ELRON – instalace a další práce Z. Novotný. Spoluúčast
Hotelu Česká hospoda 50%. Celkové náklady se odhadují na 50 tis.Kč
Návrh usnesení: Rada souhlasí s instalací LED světel před hotel Česká hospoda a opravou sloupů
VO.
Schváleno jednomyslně
5. Letní kino – rekonstrukce lavic, plotu, ostatní
Sloupky na opravu poškozeného plotu dodá firma Kapamont – práci obstarají zaměstnanci obce a
úpravu plochy M. Štros odhad nákladů do 10 tis. Kč bez DPH. Oprava dřevěných laviček letního
kina – dodavatel pan Karvánek do 15 tis. Kč bez DPH.
Návrh usnesení: Rada bere na vědomí průběh opravy plotu letního kina.
Schváleno jednomyslně
6. Věcné břemeno Meritum par.č. 274 IP-12-6005276/VB/1
Smlouva - věcné břemeno na NN pro M. Nelzovou zajišťuje Meritum Kladno plnou mocí od firmy
Uniservis Hašek. IP-12-6005276/VB/1 - cena 1500 Kč dle ceníku.
Návrh usnesení: Rada souhlasí se smlouvou o zřízení věcného břemene č. IP-12-6005276/VB/1
a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
Schváleno jednomyslně
7. Žádosti prodej pozemků – záměry obce
Žádosti o prodej pozemků parc.č. 9/2 v kat.úz. Tuchlovice, parc.č. 123/4 v kat.úz. Tuchlovice,
parc.č. 300/4 v kat.úz. Tuchlovice, parc.č. 300/5 v kat.úz. Tuchlovice, parc.č. 5 v kat.úz. Srby u
Tuchlovic, parc.č. 4 v kat.úz. Srby u Tuchlovic
Návrh usnesení: Rada souhlasí se záměrem na prodej pozemků parc.č. 9/2 v kat.úz. Tuchlovice,
parc.č. 123/4 v kat.úz. Tuchlovice, parc.č. 300/4 v kat.úz. Tuchlovice, parc.č. 300/5 v kat.úz.
Tuchlovice, parc.č. 5 v kat.úz. Srby u Tuchlovic, parc.č. 4 v kat.úz. Srby u Tuchlovic
Schváleno jednomyslně
8. Průmyslová zóna – žádost o doplnění údajů Czech Invest
Žádost o spolupráci při doplnění údajů u průmyslových zón, jejichž rozvoj byl financován státem.
Realizace akce proběhla v roce 2004.
MPO žádá prostřednictvím Agentury CzechInvest o ověření následujících údajů:
•
jména investorů
•
výše jejich investic v mil. Kč
•
počet nově vytvořených pracovních míst a sektory podnikání
•
současná výměra průmyslové zóny (m2)
•
kolik zbývá v průmyslové zóně volných ploch určených pro investory
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Návrh usnesení: Rada bere na vědomí žádost Agentury CzechInvest na doplnění údajů pro
Průmyslovou zónu a technologický park Tuchlovice. Pověřuje starostu obce k odpovědi s využitím
informací, které podal bývalý starosta pan Burda.
Schváleno jednomyslně
9. Nabídka edupress – služby pro obce
Nabídka firmy edupress pro města a obce na obstarání dotačních titulů. Společnost zajišťuje
komplexně dotační tituly a provize za zprostředkování uplatňuje až po přiznání dotace.
Návrh usnesení: Rada bere na vědomí informace o společnosti edupress zajišťující dotační tituly
pro obce a města.
Schváleno jednomyslně
10. Výzva „Dětské hřiště“
Informace o zveřejnění výzvy na výstavbu „Dětského hřiště v blízkosti MŠ“ na stránkách obce a
na úřední desce.
Návrh usnesení: Rada bere na vědomí zveřejnění výzvy na výstavbu „Dětského hřiště v blízkosti
MŠ“ na stránkách obce a na úřední desce.
Schváleno jednomyslně
11. ZŠ Tuchlovice – vzdání se funkce ředitelky
Informace o zprávě ředitelky Základní školy Tuchlovice Mileny Reckzieglové o vzdání se funkce
k 1.8.2015
Návrh usnesení: Rada bere na vědomí informaci o vzdání se funkce ředitelky Základní školy
Tuchlovice. Pověřuje starostu obce k vyhlášení konkursního řízení na základě §166 odst.2 zákona
č.561/2004Sb. a vyhlášky č.54/2005 Sb.
Schváleno jednomyslně
12. KEO systémy + aktualizace
Informace o aktualizacích případně nových programech v KEO software. Celková výše aktualizací
software a nákup nových programů cca 20 tis. Kč
Návrh usnesení: Rada souhlasí s nákupem nových programů pro zaměstnance OÚ Tuchlovice.
Schváleno jednomyslně
13. Úprava rozhodnutí o přidělení dotace (DPS a OÚ)
Úprava rozhodnutí o přidělení dotace pro DPS a OÚ ke smlouvě 12121673 s MŽP. Termín
k závěrečnému vyhodnocení akce se prodlužuje do 31.ledna 2016. Potvrzení o přijetí změny
rozhodnutí MŽP.
Návrh usnesení: Rada bere na vědomí rozhodnutí o prodloužení termínu pro vyhodnocení akce a
pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.1 ke smlouvě 12121673
Schváleno jednomyslně
14. Smlouva užívání veřejného prostranství – pouť a posvícení
Informace ke každoročnímu organizačnímu zajištění na užívání veřejného prostranství u
příležitosti konání Tuchlovické pouti a říjnového posvícení v roce 2015. Zajišťuje pan Werthaim.
Termín splatnosti poplatku za pronájem veřejného prostranství k Tuchlovické pouti je nejpozději
do 11.5.2015
Návrh usnesení: Rada bere na vědomí organizační zajištění k užívání veřejného prostranství a
smlouvu uzavřenou s panem Werthaimem k užívání veřejného prostranství pro Tuchlovickou pouť
a říjnové posvícení v roce 2015.
Schváleno jednomyslně
15. Tuchlovická pouť – uzavírka – dopravní značení ZIDOZ
Informace o uzavírce náměstí v době konání tuchlovické pouti ve dnech 8.5.-10.5.2015. Pronájem
a instalace značení včetně odebrání 6 000 Kč vč. DPH /3 dny
Návrh usnesení: Rada souhlasí s pronájmem značení uzavírky v době konání tachlovické pouti
od firmy ZIDOZ
Schváleno jednomyslně
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16. Vyjádření stavba Moravec, Moravcová
Žádost pana Moravce o stavební povolení na vodovod a kanalizaci. Smlouva o budoucím
používání kanalizace z července roku 2014 a schválená na zasedání zastupitelstva v říjnu 2014.
Návrh usnesení: Rada bere na vědomí podpis smlouvy o budoucím používání kanalizace a
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o provedení stavby a sepsání vyjádření se zásahem do
místní komunikace.
Schváleno jednomyslně
17. Žádost o zajištění bezpečnosti ul. Karlovarská
Informace o žádosti k zajištění bezpečnosti v ulici Karlovarská (606) od obyvatelů části obce při
výjezdu ke Slovance. Několik vážných nehod, překračování rychlosti aj. - Bude vyvoláno jednání
s MěPolicií Nové Strašecí o průběžných kontrolách rychlosti v daných lokalitách a při rekonstrukci
Karlovarské silnice v roce 2017 bude řešeno např. zpomalovacími ostrůvky při vjezdu do obce.
Návrh usnesení: Rada bere na vědomí žádost o zajištění bezpečnosti a pověřuje starostu obce
k jednání s městskou policií Nové Strašecí a navržení opatření s Městem Kladno odborem
dopravy.
Schváleno jednomyslně
18. Rozpočtové opatření č.3
Rada byla seznámena s rozpočtovým opatřením č. 3/2015. Především se smlouvou o dílo a
smlouvou o koupi k snesení vlečky Tuchlovice 1 a dále s osazením plynovými kondenzačními
kotly pro DPS a OÚ Tuchlovice.
Návrh usnesení: Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015.
Výsledek hlasování: Schváleno jednomyslně
Usnesení bylo schváleno.
19. Různé (obnova zaniklých kin)
Informace o možnosti obnovení provozu některých dříve uzavřených kin v okrese Kladno mezi
nimiž je i letní kino Tuchlovice. Možnost digitální technologie projekce, světové premiéry stejného
dne uváděného např. v USA , sportovní akce, vystoupení kapel atd. Případná realizace v roce 2017
S využití dotací z EU, ministerstva kultury, kraje případně sponzorů.
20. Závěr
Jednání rady bylo ukončeno v 17:50 hod. Další jednání Rady bude ve 20.týdnu.
Zapsala: Iva Pencová

Mgr. Jaroslav Pošta v.r.
starosta obce

Ověřovatelé:

Ing. Michal Křižan v.r.
Mgr. Jan Bejček v.r.
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