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Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice 

konaného dne 27. dubna 2015 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice 

od 18,00 hodin 
 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 

hodin starostou obce Mgr. Jaroslavem Poštou (dále jako „předsedající“). 

Předsedající přivítal přítomné zastupitele a občany obce. Konstatoval, že je přítomno 14 

zastupitelů a zasedání je tudíž usnášeníschopné. Paní Alena Hájková se řádně omluvila za 

nepřítomnost na začátek jednání. K zápisu z minulého jednání zastupitelstva nebyly obdrženy 

žádné připomínky a byl řádně podepsán ověřovateli a je platný.  

 

 Zapisovatelkou dnešního zastupitelstva jmenoval předsedající Helenu Sokolovou. 

 

Schválení programu  

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce Obce Tuchlovice a současně 

i v elektronické podobě. Pozvánka byla zaslaná v termínu a dokumenty k jednání byly  

zveřejněny zastupitelům obce na webových stránkách Obce Tuchlovice v elektronické podobě. 

Předložený a zastupitelům zaslaný program navrhl předsedající doplnit o bod:  

• Rozpočtové opatření č. 3/2015  

Tento bod programu předsedající navrhl vložit za bod 6 a ostatní body posunout. 

 

Navržený program: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Závěrečný účet Obce Tuchlovice rok 2014 

5. Závěrečná kontrola hospodaření obce za rok 2014 

6. Schválení účetní uzávěrky Obce Tuchlovice k 31. 12. 2014 

7. Rozpočtové opatření č. 3/2015 

8. Odpadové hospodářství obce 

9. Prodej pozemků 

10. PD Srby komunikace kolem staré školy 

11. Různé (Tuchlovická pouť, Ukliďme Česko, SÚS Kladno viadukt, Nábor Policie ČR) 

12. Závěr 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje program zasedání dne 27.4.2015 včetně vloženého bodu rozpočtového 

opatření č. 3/2015. 

 

Výsledek hlasování:  Schváleno jednomyslně 

Usnesení bylo schváleno. 
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3. Volba ověřovatelů zápisu 

Předsedající navrhuje za ověřovatele zápisu Ondřeje Martince a Ing. Stanislava Fojta. 

Ing. Ludmila Hladíková vznesla protinávrh – navrhla ověřovatelkou zápisu sebe. 

Předsedající nechal o protinávrhu hlasovat.  

Výsledek hlasování: Schváleno jednomyslně 

 

Za dalšího ověřovatele dnešního zápisu navrhl předsedající ponechat ing. Stanislava Fojta. 

Výsledek hlasování: Schváleno jednomyslně 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Tuchlovice určuje za ověřovatele zápisu paní Ing. Ludmilu Hladíkovou a 

pana Ing. Stanislava Fojta.  

Výsledek hlasování:  Schváleno jednomyslně 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

4. Závěrečný účet Obce Tuchlovice rok 2014 
Pan Křižan seznámil přítomné zastupitele se závěrečným účtem Obce Tuchlovice za rok 2014. 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Závěrečný 

účet, Závěrečný účet položkově, Tabulky finančního vypořádání. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet Obce Tuchlovice za rok 2014 podle 

předloženého materiálu bez výhrad. 

Výsledek hlasování:  Schváleno jednomyslně 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

Pozn. V 18,10 hod. se na jednání zastupitelstva dostavila paní Alena Hájková. 

 

5. Závěrečná kontrola hospodaření obce za rok 2014 
Předsedající seznámil přítomné s kontrolou hospodaření Obce Tuchlovice za rok 2014. 

Konstatoval, že byla kontrolorkou do zprávy zapsána dvě upozornění k udělení odměnám celé 

Radě obce před koncem funkčního období a opakovaně k nutnosti aktualizace vyhlášky na 

veřejné zakázky malého rozsahu. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce 

Tuchlovice za období od 1.ledna 2014 do 31.prosince 2014 provedenou kontrolním odborem 

Krajského úřadu Středočeského kraje včetně doporučení na nutnost uzavírání darovacích smluv 

pro odměny jednotlivým zastupitelům a doporučení aktualizace směrnice na veřejné zakázky 

malého rozsahu. Při přezkoumání hospodaření Obce Tuchlovice nebyly zjištěny chyby                             

a nedostatky. 

Výsledek hlasování:  Schváleno jednomyslně 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Schválení účetní uzávěrky Obce Tuchlovice k 31. 12. 2014 

Pan Křižan seznámil přítomné zastupitele s účetní uzávěrkou Obce Tuchlovice (Rozvaha, 

Výkaz zisku a ztráty, Příloha)   

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje dle ustanovení §84 odst. 2 písmena b) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích účetní uzávěrku roku 2014 včetně výsledku hospodaření za rok 2014. 

Nedílnou součástí je protokol o schválení účetní uzávěrky Obce Tuchlovice za rok 2014. 



 3 

Výsledek hlasování:  Schváleno jednomyslně 

Usnesení bylo schváleno.  
 

 

7. Rozpočtové opatření č. 3/2015 

 

Předsedající seznámil přítomné zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3/2015. Poukázal 

především na smlouvu o dílo a smlouvu o koupi k snesení vlečky Tuchlovice 1  a dále na 

osazení plynovými kondenzačními kotly pro DPS a OÚ Tuchlovice.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015. 

Výsledek hlasování:  Schváleno jednomyslně 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8. Odpadové hospodářství obce 

Předsedající seznámil přítomné zastupitele s novými druhy sběru odpadu 

 nákup garáže na uskladnění elektromateriálu od firmy Elektrowin 

  a pronájem E a B boxu na sběr baterií a jiného drobného elektromateriálu 

 

Dále předsedající seznámil přítomné s výsledkem schvalování smluv a umístnění jednotlivých 

stanovišť separovaného odpadu, které rozhodlo bývalé vedení obce a potvrdil tak tvrzení pana 

Křižana, že zastupitelstvo nerozhodovalo o umístnění jednotlivých stanovišť. Předsedající 

konstatoval, že smlouvy schvalovalo Zastupitelstvo obce a přesné umístnění jednotlivých 

stanovišť jen Rada obce. Tím předsedající objasnil problematický bod z minulého jednání 

zastupitelstva. 

 

Dále o umístění jednotlivých stanovišť separovaného odpadu proběhla „bouřlivá“ diskuse, 

kterou vyvolal především dopis zastupitelů ODS a nezávislých obsahující mimo jiné pozvánku 

občanům na dnešní jednání zastupitelstva. Tato pozvánka byla doručena občanům Tuchlovic a 

Srb do domovních schránek o víkendu před zasedáním zastupitelstva. 

  Předsedající odmítl nepravdivé nařčení obsažené ve zmíněném dopisu tvrzením: 

„Jenže v zastupitelstvu obce se nám objevil nešvar či precedens, na který jsme v 

minulosti nebyli zvyklí, a navíc je velice nebezpečný co se zastupitelské demokracie 

týče.“. 

 Konstatoval, že dopis je urážkou současného vedení obce, starosty i místostarostky. 

 Údaje v dopise od zastupitelů ODS a nezávislých byly probírány po jednotlivých 

odstavcích.  

 Za ODS a nezávislé vystoupil pan Macháč - kontejnery z křižovatky ulic Na Stráži a Na 

Hradčanech byly přestěhovány na stanoviště ke kynologickému cvičišti bez souhlasu 

zastupitelstva. 

 Pan Macháč se ohradil - jejich článek si nezaslouží cenzuru a to se stalo, když nebyl 

zveřejněn v Tuchlovických novinách a že počínání vedení obce je nedemokratické. 

 Předsedající - současné vedení obce rozhoduje zcela po právu a v souladu s konkrétními 

kroky bývalého vedení obce. Tvrzení o nedemokratičnosti je urážkou i pro bývalé 

vedení obce. Svoje tvrzení doložil dokumenty týkajícími se sporu o přemístění 

kontejnerů. Jednalo se o zápisy z obecní rady minulého vedení obce. Konkrétně o zápis 

z Rady obce ze srpna 2013. Zde bylo přesně určeno rozmístění jednotlivých stanovišť 

kontejnerů v Tuchlovicích a Srbech. Stanoviště č. 8 – U pošty nikdy nevzniklo, i když 

je v zápise a neexistuje žádné rozhodnutí Zastupitelstva obce ani Rady Obce o změně 

případně o přemístění tohoto stanoviště ke „kynologům“.  
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 Stanoviště Na Stráži a Na Hradčanech také nikdy nevzniklo a diskutované stanoviště 

křižovatky Na Stráži a Ke Stráži není také uvedeno v žádném zápise. 

 O minulých změnách stanovišť nebyli občané informováni ani prostřednictvím 

Tuchlovických novin. 

 Dalším předloženým důkazním dokumentem bylo Usnesení ze zasedání obecní rady 

minulého vedení obce z února 2014 - v bodě III. Rozhodla, bod 1. – ve věci stížnosti 

majitelů nemovitostí  čp. 43, čp. 181 a čp. 259 v Tuchlovicích na stanoviště kontejnerů 

v ulici Na Stráži – vyčkat jeden rok, vyzkoušet roční zkušební provoz a poté rozhodnout 

o případném přemístění.  

 Po roční zkušebním provozu rozhodl starosta obce o přemístění kontejnerů z křižovatky 

ulic Na Stráži / Ke Stráži a posílení stanoviště u „kynologů“. Tak byl splněn slib 

bývalého vedení obce. O přemístění tohoto stanoviště informovaly Tuchlovické noviny. 

 Ing. Panenková ke vzniklé napjaté atmosféře uvedla, že tuto situaci, která zde nastala, 

ODS a nezávislí vyvolat nechtěli. Oni jsou v opozici, tak chtěli poukázat na to, že 

umístění kontejnerů v ulici Školní je stejně nebezpečné jako stanoviště Na Stráži.  

 Ing. Křižan oponoval - proč nepřišli s nějakým návrhem, který by umístění kontejnerů 

v ulici Školní řešil.  

 Ing. Panenková znovu zopakovala, že tuto atmosféru vyvolat nechtěli, ale že cenzura by 

neměla být a svým dopisem chtěli upozornit na to, že přemístění kontejnerů z ulice Na 

Stráži bylo provedeno bez souhlasu zastupitelů za ODS a nezávislých.  

 Mgr. Bejček reagoval, že se nejedná o cenzuru. Článek ODS a nezávislých byl zveřejněn 

na webu Obce Tuchlovice, pouze nebyl zveřejněn v Tuchlovických novinách. 

Tuchlovické noviny nejsou žádným „bulvárním plátkem“ typu časopisu „STORY“. 

Mrzí nás, že není žádná spolupráce se zastupiteli ODS a nezávislých.Ti nechtěli 

pracovat v žádné komisi, přestože jim to bylo nabídnuto. Místo spolupráce obcházejí 

občany.  

 Ing. Panenková – „s ODS a nezávislými se nepočítá“. Sice byla panu Královi nabídnuta 

funkce člena v obecní radě, ale dále nic jiného….  

 Pan Král - starosta by měl stmelit všechny zastupitele – dopisem a pozvánkou na 

zastupitelstvo tuto atmosféru vyvolat nechtěli, chtěli jen hlasovat o přemístění 

kontejnerů z ulice Na Stráži ke „kynologům“ stejně, jako se hlasovalo o přidání dalšího 

kontejneru na plasty do Srb. Čekal by, že spolupráce by měla být lepší než doposud a 

čekal by omluvu ODS a nezávislým.  

 Místostarostka paní Pencová uvedla - přemístění kontejnerů ze Stráže nebylo schváleno 

dle představ ODS a nezávislých, ale byli vyzváni, aby si přišli do dokumentace na 

obecní úřad vyhledat, jak to s odsouhlasením stanovišť kontejnerů bylo v zápisech 

minulého vedení obce, ale pan Král jí sdělil, že nemá čas. 

 Pan Bejček dodal, že rok zkušebního provozu umístění kontejnerů v ulici Na Stráži, 

který stanovila obecní rada minulého zastupitelstva obce uplynul, proto bylo rozhodnuto 

o jejich přemístění ke „kynologům“.  

 Pan Olič uvedl, že už nikdo nechce tuto diskusi. Každý občan ze Srb, který ho zná, chtěl 

vědět, co se vlastně tak hrozného děje, že tomu nerozumí. Omlouvat by se rozhodně 

měla ODS a nezávislí za paniku, kterou vyvolali svým jednáním.  

 Předsedající pro dokreslení situace odpověděl panu Macháčovi, že o přemístění 

kontejnerů rozhodl on na základě jednání s Městem Kladno – odbor dopravy. Obec 

nemůže v současnosti rozhodovat o místním dopravním značení samostatně včetně 

bezpečnostního opatření na místních komunikacích. Již 14. l. 2015 proběhla první 

schůzka a počátkem dubna druhá, kde bylo hlavním tématem komplexní řešení 

bezpečnosti v obci. Zápisy z těchto jednání jsou k dispozici k nahlédnutí na OÚ 
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Tuchlovice. Proběhla jednání o možnostech realizace zklidnění dopravní situace v ulici 

Školní, kolem plánovaného dětského hřiště, zasunutí kontejnerů u školy do jednoho pole 

oplocení. 

 Závěrem podotkla paní Frömmelová, že diskutovaný dopis s pozvánkou není vytvořen 

členy ODS, ale pouze zastupiteli za ODS a nezávislé. 

    

Návrh usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí nové stanoviště sběru elektroodpadu ve dvoře 

OÚ. Zastupitelstvo důrazně doporučuje jednotlivým zastupitelům popř. skupinám, aby 

v budoucnu jednali přesně dle schváleného jednacího řádu v případě připomínek k rozhodnutí 

výkonných orgánů Obce Tuchlovice. Doporučuje, aby tito přicházeli na jednání zastupitelstva 

profesionálně připraveni, a aby svá tvrzení měli podloženy relevantními údaji, stanovisky popř. 

expertízami. Dále doporučuje zastupitelům si tyto údaje ověřit v dostupných dokumentech na 

OÚ Tuchlovice. 

Výsledek hlasování:  Pro: 11,  Proti:  0, Zdržel se: 3   

Usnesení  bylo schváleno  

 

V průběhu jednání o odpadech v 18,45 hodin odešel z pracovních důvodů pan Laštovka. 

 

9. Prodej pozemků  

Prodej pozemků M. Šváchovi - 15m2 pozemek č.1125/4  a J.Holasové p.číslo 150/2 186m2 a 

150/3 38m2 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků par.č. 1125/4 M.Šváchovi a 

J.Holasové par.č.150/3, parc.č. 150/2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupních smluv. 

Výsledek hlasování:  Schváleno jednomyslně 

Usnesení  bylo/nebylo  schváleno  
 

 

10. PD Srby komunikace kolem staré školy 

Předsedající seznámil zastupitele s projektovou dokumentací na MK Srby, která byla dříve 

zpracovávána 3x a finální řešení je v rozporu se stanoviskem Rady Obce. PD se bude 

předělávat především část komunikace kolem staré školy. Z tohoto důvodu jsme se nemohli 

přihlásit do dotačního titulu ROP Střední Čechy. 

 

Návrh usnesení :  Zastupitelstvo obce bere na vědomí současný chybný stav PD MK Srby 

především komunikace kolem staré školy a vytvoření nové PD v tomto roce. 

Výsledek hlasování:  Pro: 12,  Proti: 0,   Zdržel se: 2   

Usnesení  bylo schváleno  

 

11. Různé (Tuchlovická pouť, Ukliďme Česko, SÚS Kladno viadukt, Nábor Policie ČR ) 

 

 Tuchlovická pouť – předsedající  pozval zastupitele i občany na pouť, která se bude 

konat od 8. do 10. května 2015. V letním kině byl po poryvech větru poškozen plot, 

provedena oprava vč. nových sloupků, oprava laviček aj. 

 Požadavek občanky paní Skulové - při rekonstrukci ulice Petra Bezruče jednat s ČEZ 

o uložení elektrických kabelů do země. Předsedající – s ČEZ bude jednáno o osazení 

„chrániček“ na VO - komunikace s ČEZ ohledně investic není jednoduchá - v ulici 

Národního odboje vše trvalo pět let - obec nemůže investovat za ČEZ. Pan Král - přání 

ohledně uložení elektřiny do země má každý občan –rozhodnutí o investicích ČEZ  trvá 
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delší dobu. Předsedající -  letos proběhne rekonstrukce ulice Hornická případně ul. 1. 

máje. V ulici Petra Bezruče nejsou všechny pozemky v majetku obce – k dotacím je 

však nutné prokázat vlastnictví obce. 

 

 Ukliďme Česko – 18. a 20. dubna 2015 uklízeli katastr obce Tuchlovice a Srby 

dobrovolníci. V sobotu 18. dubna 2014 se sešlo 33 dobrovolníků a v pondělí 20. dubna 

2015 uklízela tuchlovická škola. Podařilo se uklidit několik černých skládek, sesbírat 

asi 3,5 t odpadků, bylo odklizeno 64 kusů pneumatik. Předsedající poděkoval 

dobrovolníkům i zaměstnancům obecního úřadu za účast na této dobrovolnické akci. 

Pan Král -  doporučil umístění košů k cyklostezce. 

 

 SÚS Kladno – havarijní stav okolí viaduktu – zanešené drenáže a sběrné šachty po 

řepné kampani - nejvíce zanešená pravá strana před viaduktem před vjezdem na 

cyklostezku – při jednání s panem Malcem ze SÚS Kladno -  v jednání i varianta 

protlaku pod silnicí. Ing. Panenková – ve znečistěné oblasti je i biologický rybník, který 

patří rybářskému svazu. Se znečisťováním biologického rybníka mají obrovské 

problémy. 

 

 Nábor policie ČR – materiál k tomuto náboru je zveřejněn na webových stránkách obce 

a vizitky k dispozici na OÚ. 

 

 

 

12. Závěr 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:35 hod. následující zasedání zastupitelstva 

bude koncem měsíce června. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

Ing. Hladíková Ludmila v.r.    Ing. Fojt Stanislav v.r. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Pošta v.r.    Iva Pencová v.r. 

starosta obce      místostarostka obce 

 

 


