
                   Souhrnné usnesení z jednání Rady obce Tuchlovice 
                               Usnesení číslo R-14 -2015 ze dne  20.07.2015 

Rada obce Tuchlovice 

 

1.  Souhlasí: 

 s jmenováním členů komise pro výběrové řízení „Rekonstrukce ulice 1.Máje“ – pp. 

Fojta, Poštu, Bejčka a pí Vrbovou a Pencovou a souhlasí s následným postupem 

výběrového řízení 3. 8. 2015 od 15,00 hod. 

 s prodejem nemovitostí po předložení souhlasných stanovisek sousedů a to za 400 

Kč/m2 plochy 

 s přijetím nových nájemců v DPS p.č.408 

 s navýšením celoročního pokladního limitu na 150 tis. Kč s výjimkou počátku roku 

 s opravou rozvodu vody bytovka u školy č.p.571 

2.  Schvaluje: 

 Program jednání Rady obce R-14/2015 z 20.7.2015 

 postup tvorby SPER včetně celkové částky úhrady za SPER ve výši 30.000 Kč a  

formu dotazníku s drobnou úpravou. 

 rozpočtové opatření č.6/2015 

 doporučený postup dalšího jednání se společností MB Global Energo s.r.o. a 

konečné rozhodnutí o realizaci případně vydá do konce října roku 2015 

 dodatek č.5 na svoz separovaného odpadu od společnosti AVE a přípravu dodatku 

č.6 na četnost svozu v Srbech 

3. Doporučuje: 

 na základě výsledku vlastního konkurzního řízení ze dne 16. 7. 2015 pro výkon 

ředitele Mgr. Jana Bejčka 

 na základě stanovisek k územní studii č.12.1 doručit pořizovateli Magistrátu města 

Kladna, oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města podnět 

k prověření zjištěného rozporu s ÚP Tuchlovice a možnosti ukončení jejího využití 

z tohoto důvodu.  

 žadatelům o prodej pozemků vyžádat si od vlastníků sousedních nemovitostí 

souhlas s odkupem zmíněných nemovitostí. Vyjádření obce není požadováno 

 dotační tituly, kde budou výzvy v srpnu tohoto roku, uzavřít na dalším jednání Rady 

obce 

 řešit jednotlivé žádosti o pokácení dřevin jednotlivě a dle vyjádření životního 

prostředí 

 oslovit dotčené orgány na řešení neuspokojivého stavu vznikajícího ZOO koutku 

na parcele č. 2120 v k.ú. Tuchlovice 

4. Pověřuje: 

 starostu obce jmenovat v souladu s ustanovením §102 odst. 2 písmena b) zákona 

č.128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a §166 odst. 

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

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na místo ředitele 

ZŠ Tuchlovice Mgr. Jana Bejčka s nástupem do funkce od 1. 8. 2015 

 

 

Mgr. Jaroslav Pošta v.r. 

starosta obce 


