
                   Souhrnné usnesení z jednání Rady obce Tuchlovice 
                               Usnesení číslo R-13 -2015 ze dne  30.06.2015 

Rada obce Tuchlovice 

 

1.  Souhlasí: 

 uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-6017121/VB/001 pro ČEZ 

distribuce zastoupená Elektroštika s.r.o.a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy č. IV-

12-6017121/VB/001 

 s uzavřením smlouvy se společností hřiště s.r.o. a pověřuje starostu obce k podpisu 

smlouvy 

 s uzavřením smlouvy se společností Chládek a Tintěra po schválení dotace od SFROM a 

kontroly návrhu smlouvy a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy 

 vypsáním výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce ul. 1.Máje a pověřuje starostu 

obce k zajištění tohoto výběrového řízení 

 se zapuštěním kontejnerů na separovaný odpad ul. Školní do jednoho z polí oplocení 

popř. využití vrat v rohu oplocení – nutno osadit zámkovou dlažbou. 

 

 

2.  Schvaluje: 

 Program jednání Rady obce č. 13/ 2015 

 zadání projektových dokumentací pro jednotlivé akce (projekty) nejvýhodnějším nabídkám 

a pověřuje starostu obce k podpisu smluv s jednotlivými projekčními kancelářemi a to 

podle časového vývoje jednotlivých lokalit MK Srby, propojení cyklostezky (2x) a 

výstavbu chodníku na Slovanku. 

 rozpočtové opatření č.5/2015 

 nákup drátěného pletiva na opravu oplocení tenisových kurtů v celkové výši do 36 tis. Kč 

 s nákupem elektrické 60l pánve pro školní jídelnu 

 nákup techniky na údržbu obce s využitím dotačního titulu a pověřuje Miroslava Štrose a 

starostu obce k určení specifikace multifunkční techniky. 

 

 

3. Bere na vědomí: 

 jednání ohledně strategického plánu Obce Tuchlovice a navýšení zálohy na odběr vody od 

pana Lince byt číslo popisné 32 

 

4. Doporučuje: 

 rezervovat bezúplatný převod odvalu dolu Tuchlovice se závazkem budoucího převodu 

nejlépe koncem roku 2015 případně počátkem roku 2016. Rada obce pověřuje starostu obce 

k jednání s Palivovým kombinátem o budoucím převodu odvalu. 

 upřesnit od obou zájemců záměry, které do budoucna s pozemky mají (par.č.1300/1 v k.ú. 

Tuchlovice (Vojnovi) a pozemku par.č.163 v k.ú. Srby u Tuchlovic (p. Palán). Rada 

doporučuje variantu místního šetření 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Pošta v.r. 

starosta obce 


