
 

                   Souhrnné usnesení z jednání Rady obce Tuchlovice 
                               Usnesení číslo R-10-2015 ze dne  28.5.2015 

 

Rada obce Tuchlovice 

 

1.  Souhlasí: 

 souhlasí s měsíčním pronájmem bytu u knihovny ve výši 2 000 Kč měsíčně 

 s postupem vyhlášení konkurzu na ředitele / ředitelku ZŠ Tuchlovice na základě § 166 odst. 

2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), a v souladu s vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích. 

Rada souhlasí se jmenováním dvou zástupců do Školské rady a to jmenovitě pana Ondřeje 

Martince a Vladimíra Oliče členy zastupitelstva obce Tuchlovice. 

 se jmenováním členů komise pro výběrové řízení na Dětské hřiště poblíž MŠ Tuchlovice – 

pp. Křižan, Bejček, Olič, Martinec, Pošta a souhlasí s následným postupem výběrového 

řízení 3. 6. 2015. 

 s navrženým postupem zajištění plynové pánve pro ZŠ Tuchlovice 

 s nákupem 40 ks knížek Malované čtení pro 1. třídu ZŠ Tuchlovice á 139 Kč 

 podpisem smluv u provedení práce a pověřuje starostu obce k podpisu těchto smluv – 

zajištění stravy jídelna ZŠ Tuchlovice 

 s navrženým postupem stran pozemků č. 300/4 a 300/5 v k.ú. Tuchlovice a nedoporučuje 

tyto pozemky prodávat z důvodu možného budoucího napojení na stávající komunikaci 

 s půjčkou pro paní Srbovou, se srovnáním cen za pronájem kolumbária na částku 21 Kč 

Tuchlovice a Srby a vyřazením pohlednic obce Tuchlovice a Srby z účetnictví 

 s opravou kanalizační přípojky Na Hradčanech 

 

 

2.  Schvaluje: 

 Program jednání Rady obce č. 10/ 2015 

 rozpočtové opatření č.4/2015 

 rozpočet na opravu bytu u knihovny ve výši do 20 tis. Kč a  

 nákup repasované Multicary od Pavel rada Řevnice za 260 tis. Kč 

 

3. Doporučuje: 

 doporučuje detailněji projednat možnosti zajištění bezpečnosti na karlovarské 606 se všemi 

subjekty, které se vyjadřují k záměru 

 snížit kalkulaci na opravu kanalizační přípojky cca na 10 000 Kč 

 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Pošta v.r. 

starosta obce 

 

 


