
                   Souhrnné usnesení z jednání Rady obce Tuchlovice 
                               Usnesení číslo R-12 -2015 ze dne  15.06.2015 

Rada obce Tuchlovice 

 

1.  Souhlasí: 

 se změnou umístnění kontejnerů, vypsání žádosti na posílení plastových kontejnerů 

společnosti EKO KOM a.s. a se změnou svozu kontejnerů na sklo 

 s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby 

Tuchlovice-Srby parc.č.152/7, Polívková a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy č. 

IP-12-6008893/VB/1 

 s nákupem příslušenství pro Ridery a křovinořezu 

 s opravou nájezdu do garáže v ul. Na Stráži I (Krejčová – Tomasová) 

 s platbou 50% za rozdíl v odpočtu vodoměru ve výši 2435 Kč v Domě Služeb č. 32 

 s instalací zábrany (zábradlí) ve stylu současných zábran 

 s kontrolou nájemních bytů a zjištěním aktuálního stavu užívání a případného zjištění 

potřeb údržby 

2.  Schvaluje: 

 Program jednání Rady obce č. 12/ 2015 

 schvaluje nový jednací řád Zastupitelstva Obce Tuchlovice a doporučuje ho předložit ke 

schválení zastupitelstvu obce 

 vyřazení majetku Obce Tuchlovice dle přiloženého seznamu 

3. Bere na vědomí: 

 informace od společnosti SŽDC a od dodavatele stavby Chládek a Tintěra a pověřuje 

starostu obce sepsáním stanoviska Obce Tuchlovice do 25.6.2015 

 případné směny (koupě a prodej) pozemků ve vlastnictví pana Ezra a paní ing. Píchové 

v k.ú. Srby u Tuchlovic 

 informace Magistrátu města Kladna – odboru životního prostředí o ČOV Dřevěnkov tj. o 

zahájení ústního jednání a následném rozhodnutí o prodloužení povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových k vodnímu dílu ČOV Tuchlovice – Dřevěnkov. Dále 

bere na vědomí budoucí jednání s VKM (p. Ješátko – pátek 19.6.2015) o možném 

zkapacitnění této ČOV. Dle ÚP by se měly lokality k zástavbě 12.1. a 12.2 napojovat na 

ČOV Dřevěnkov 

 informace k dotaci „Zvýšení bezpečnosti na komunikaci III/2382 v obci Srby u Tuchlovic“, 

č. ISPROFOND: 5217510128 od Ing. Dany Teichmanové a pověřuje starostu obce 

k zaslání originálů dokladů poštou, příp. digitálně podepsaných do DS 

 informace o úklidu cyklostezky a doporučuje projednat cenu za nedokončenou údržbu ve 

výši minimální nabízené ceny od výše jmenovaných dodavatelů 

 informace o pronájmu pozemku parc. číslo 1221/4  na k.ú.Tuchlovice 

  

4. Rozhodne  

 o určení dodavatele na PD MK Srby, napojení cyklostezky a zřízení chodníku mezi 

Slovankou a Tuchlovicemi na svém příštím zasedání 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Pošta v.r. 

starosta obce 


