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       Z Á P I S 

R-10-2015 

ze zasedání Rady Obce Tuchlovice  

konaného dne 28. května 2015 na OÚ Tuchlovice 

 

Zahájeno: v 17.30 hod.  

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

Hosté:             

 

Předsedající: Jaroslav Pošta 

Zapisovatel: Iva Pencová 

 

10. zasedání Rady Obce Tuchlovice v roce 2015 zahájil a řídil starosta obce Jaroslav Pošta. 

Zasedání Rady bylo řádně svoláno. Jsou přítomni všichni členové rady. Rada obce je 

usnášeníschopná. 

Ověřením zápisu tohoto zasedání byli pověřeni tito členové rady:  

Michal Křižan a Stanislav Fojt  

 

Návrh programu jednání Rady č. 10/ 2015 konané dne 28. 5. 2015                                                                           
 

1. Kontrola usnesení z předchozí rady 

2. Rozpočtové opatření č.4/2015 

3. Oprava bytu  - knihovna 

4. Karlovarka 606 – Pudis – rekonstrukce - bezpečnost  

5. Konkurz ZŠ Tuchlovice 

6. Dětské hřiště poblíž MŠ – určení komise 

7. Cenová kalkulace kanalizační přípojky 

8. Nabídka – plynová výklopná pánev pro ZŠ Tuchlovice 

9. ZŠ – knížky pro 1. třídu – malované čtení 

10. ZŠ – folklor pracovní smlouvy (jídelna) 

11. Žádost o odkoupení pozemku 300/4 a 300/5 v k.ú. Tuchlovice 

12. Různé (půjčka Srbová, vyřazení pohlednic, ceny kolumbária, Multicara) 

13. Závěr 

 

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

Program jednání Rady obce č. 10/ 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. 

 

2. Rozpočtové opatření č.4/2015 

Předsedající seznámil s rozpočtovým opatřením č.4/2015 .V příjmové části rozpočtového opatření 

byl vzhledem k evidenci výběru místního poplatku za odpady navýšen poplatek za komunální 

odpad (k původnímu schválenému rozpočtu byly připočteny pohledávky za občany, kteří dosud 

poplatek neuhradili). Ze stejného důvodu došlo i k navýšení poplatku ze psů. Na základě darovací 

smlouvy se Středočeskými vodárnami, a. s. Kladno byla navýšena položka přijaté neinvestiční dary 

u ostatních záležitostí kultury. Na základě této smlouvy Středočeské vodárny, a. s. Kladno zašlou 

Obci Tuchlovice finanční dar na podporu kulturních akcí. Vzhledem k četným žádostem zájemců 

o koupi obecních pozemků byla navýšena položka příjmy z prodeje pozemků. V příjmové části 

byla navýšena položka přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady u využívání a zneškodňování 
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komunálních odpadů, jelikož Obec Tuchlovice obdrží od firmy Elektrowin příspěvek na sběrné 

zařízení – „garáž“ pro sběr elektroodpadů. 

Návrh usnesení: Rada schvaluje rozpočtové opatření č.4/2015 

Schváleno jednomyslně  
 

3. Oprava bytu  - knihovna 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtem na opravu bytu u knihovny. Celková částka 29 110 

Kč bude snížena cca o 10 tis. Kč. Nový nájemce si práce vymalování, oprava podlahy aj. udělá 

svépomocí. Budoucí měsíční pronájem ve výši 2 000 Kč/ měsíc 

Návrh usnesení: Rada obce schvaluje rozpočet na opravu bytu a souhlasí s měsíčním pronájmem 

ve výši 2 000 Kč měsíčně.  

Schváleno jednomyslně 

 

4. Karlovarka 606 – Pudis – rekonstrukce - bezpečnost  

Informace o dalším jednání o zvýšení bezpečnosti na karlovarské II.tř. č.606. jednání s Mgr. 

Bergerovou – Policie Kladno a informace o schůzce se SÚS a předešlé jednání s odborem dopravy. 

Každý subjekt má trochu odlišný názor na zajištění bezpečnosti. Rada obce doporučuje tento 

postup: 

 • vjezdy do obce před značku obce nebo lépe již v obci, pokud bude možné osadit ostrůvky. 

            Nejideálněji ostrůvky max. 25m dlouhé vč. balisetů a červeného nástřiku „rocbinda“  

• ostrůvek na křižovatku ul. Karlovarská a Zemědělců 

• travnatý pás za most zamezení parkování vozidel 

• travnatý pás za restauraci U Hřiště - zlepšení výhledu v křižovatce 

• více bezpečnosti pro přechody v obci zvláště pro přechod u zmrzliny (červeno – bílý 

            přechod nasvícený zespod a červený nástřik asfaltu „rocbinda“) 

• vrátit se k možnosti opravy mostku přes potok havarijní stav  

Návrh usnesení: Rada obce doporučuje detailněji projednat možnosti zajištění bezpečnosti na 

karlovarské 606 se všemi subjekty, které se vyjadřují k záměru 

Schváleno jednomyslně 

 

5. Konkurz ZŠ Tuchlovice 

Konkurzní řízení na ředitele/ředitelku ZŠ Tuchlovice a sestavení konkurzní komise se posune cca 

o 14 dní. K 15. 5. 2015 bylo vypsáno konkurzní řízení. Nabídky uchazečů se uzavírají 12.6.2015. 

Jednotliví zástupci konkurzní komise (§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a v souladu s vyhláškou Ministerstva 

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

komisích) budou definitivně jmenováni 16. 6.2015. Otevírání nabídek ke konkurznímu řízení 

plánováno na 30. 6. 2015 a vlastní konkurzní řízení 16.7.2015. Do Školské rady jmenuje Rada 

obce Tuchlovice pana Ondřeje Martince a pana Vladimíra Oliče členy Zastupitelstva obce. 

Návrh usnesení: Rada souhlasí 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. 

Schváleno jednomyslně 

 

6. Dětské hřiště poblíž MŠ – určení komise 

Otevírání obálek s nabídkami na dotační titul Dětské hřiště poblíž MŠ Tuchlovice proběhne 

3.6.2015 os 17,15 -17,30 hodiny. Rada obce Tuchlovice jmenuje do výběrové komise tyto členy: 
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Michal Křižan, Vladimír Olič, Pošta Jaroslav, Bejček Jan, Ondřej Martinec. Jmenovaní podepíší 

prohlášení o nepodjatosti před vlastním výběrovým řízením. 

Návrh usnesení: Rada obce souhlasí s 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. 

Schváleno jednomyslně 

 

7. Cenová kalkulace kanalizační přípojky 

Cenová kalkulace od společnosti Středočeské vodárny na opravu kanalizační přípojky v ul. Na 

Hradčanech ve výši 14 335 Kč. Starosta obce se pokusí cenovou kalkulaci na opravu kanalizační 

přípojky snížit na cca 10 000 Kč při jednání s vedením Středočeských vodáren. 

 

Návrh usnesení: Rada obce doporučuje snížit kalkulaci na opravu cca na 10 000 Kč. Rada obce 

souhlasí s opravou kanalizační přípojky Na Hradčanech. 

Schváleno jednomyslně 

 

8. Nabídka – plynová výklopná pánev pro ZŠ Tuchlovice 

Žádost ZŠ Tuchlovice na pořízení plynové výklopné pánve o objemu 60l. Nabídka od firmy 

Gastrone cena 98 750 Kč vč. DPH. Termín rozhodnutí o nákupu se posouvá do příští Rady obce.  

Průzkum trhu - dodržení technických parametrů - zajištění levnější nabídky. 

Návrh usnesení: Rada Obce souhlasí s navrženým postupem zajištění plynové pánve pro ZŠ 

Tuchlovice. 

Schváleno jednomyslně 

 

9. ZŠ – knížky pro 1. třídu – malované čtení 

Žádost ZŠ Tuchlovice na nákup 40 ks knížek Malované čtení pro 1. třídu á 139 Kč 

Návrh usnesení: Rada obce souhlasí s nákupem 40 ks knížek Malované čtení pro 1. třídu ZŠ 

Tuchlovice á 139 Kč 

Schváleno jednomyslně 

 

10. ZŠ – folklor pracovní smlouvy (jídelna) 

Žádost jídelny ZŠ Tuchlovice – každoroční odměny pro kuchařky při zajištění stravy pro účastníky 

22. ročníku Tuchlovické pouti. Pá-Ne (8.-10. 5 2015). Dohody o provedení práce – 5 osob. 

Návrh usnesení: Rada obce souhlasí podpisem smluv u provedení práce a pověřuje starostu obce 

k podpisu těchto smluv – zajištění stravy jídelna ZŠ Tuchlovice. 

Schváleno jednomyslně 

 

11. Žádost o odkoupení pozemku 300/4 a 300/5 v k.ú. Tuchlovice 

Rada obce zpětně prodiskutovala žádost pana Vaita a paní Vaitové na odkup pozemků č. 300/4 a 

300/5 jejíž záměr prodeje byl odsouhlasen 8. zasedáním Rady obce dne 27.4.2015. Rada obce 

návrhy prodeje těchto pozemků nebude předkládat Zastupitelstvu obce pro možné budoucí využití 

pro zřízení komunikace (napojení na stávající komunikaci) při výstavbě v nové lokalitě. 

Návrh usnesení: Rada obce souhlasí 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. 

Schváleno jednomyslně 

 

12. Různé (půjčka Srbová, vyřazení pohlednic, ceny kolumbária, Multicara) 

Půjčka paní Srbové do doby uvolnění financí od soudu ve výši 10 000 Kč.  
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Evidence hřbitovů srovnání cen za kolumbária – Tuchlovice a Srby srovnání na jednotnou částku 

a to ve výši 21 Kč/ rok. 

Vyřazení polednic Obce Tuchlovice a Obce Srby z účetnictví z důvodu stáří a opakovaného 

převodu. 

Nabídka na koupi repasované Multicary – motor jen 7 tis km, sypač, sklápeč cena 260 tis. Kč 

Možné dokoupení radlice do 20 tis. Kč 

Návrh usnesení: Rada obce souhlasí 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. Rada obce schvaluje nákup repasované Multicary za 260 tis. Kč vč. DPH 

Schváleno jednomyslně 

 

 

13. Závěr 

Jednání rady bylo ukončeno v 19.15 hod. Další jednání Rady již 1. června 2015. 

 

Zapsala: Iva Pencová 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Pošta v.r. 

starosta obce 

 

 

 

 

Ověřovatelé:   Ing. Michal Křižan v.r.  

 

         Ing. Stanislav Fojt v.r.   


