ZÁPIS
R-13-2015
ze zasedání Rady Obce Tuchlovice
konaného dne 30. června 2015 na OÚ Tuchlovice, U Staré školy 83, od 8,30 hod.

Zahájeno:
Přítomni:
Hosté:

v 08.30 hod.
Jaroslav Pošta, Jan Bejček, Iva Pencová, Michal Křižan, Stanislav Fojt
Jan Procházka

Předsedající: Jaroslav Pošta
Zapisovatel: Iva Pencová
13. 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 Jan Bejček
Návrh programu jednání Rady č. 13/ 2015 konané dne 30.6. 2015
1. Kontrola usnesení z předchozí rady
2. PD – cyklostezka napojení, chodník Slovanka, MK Srby
3. Smlouva věcné břemeno ul. Spojná - Elektroštika
4. Smlouva dětské hřiště v blízkosti MŠ
5. Smlouva ul. Hornická (CHT)
6. Rozpočtové opatření č. 5/2015
7. Oprava plotu tenisové kurty
8. Pánev škola – změna na elektrickou pánev
9. VŘ ul.1. máje
10. Odval dolu bezúplatný převod
11. Technika – údržba obce – dotace srpen 2015
12. Prodej pozemků (Vojnovi, Palán)
13. Různé (Strategický plán – Trhlinová, Petr Linc – zvýšení zálohy na odběr vody)
14. Závěr
Hlasování: Program jednání byl schválen jednomyslně
Program jednání Rady obce č. 13/ 2015 byl schválen.
1. Kontrola usnesení z předchozího zasedání rady
Zůstává: Bezpečnost a technické řešení Karlovarská, převod odval Dolu Tuchlovice, SPÚ
bezúplatný převod pozemků – darovací smlouva, řešení územních studií (regulační plány) –
budoucí informace o kapacitě – ČOV od vodáren, pronájem nebytových prostor, SŽDC – sesuv
svahu pod vlečkou na cyklostezce a žádost o na zábradlí u jedné vpusti.
2. PD – cyklostezka napojení, chodník Slovanka, MK Srby
Informace o nabídkách projektových dokumentací na MK Srby – Stavaři s.r.o. (co nejdříve zadat),
Chodník ke Slovance – NOZA s.r.o. (po vyjádření Středočeského kraje k rekonstrukci silnice 606),
propojení cyklostezky – NOZA s.r.o. popř. Stavaři s.r.o. dle upřesňující nabídky – sjezd na Kačici
– finanční spoluúčast Obec Kačice a druhý sjezd Tuchlovice kolem hřbitova.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje zadání projektových dokumentací pro jednotlivé akce
(projekty) nejvýhodnějším nabídkám a pověřuje starostu obce k podpisu smluv s jednotlivými
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projekčními kancelářemi a to podle časového vývoje jednotlivých lokalit MK Srby, propojení
cyklostezky (2x) a výstavbu chodníku na Slovanku.
Schváleno jednomyslně
3. Smlouva věcné břemeno ul. Spojná - Elektroštika
Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-6017121/VB/001 pro ČEZ distribuce
zastoupená Elektroštika s.r.o.
Návrh usnesení: Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene IV-126017121/VB/001 pro ČEZ distribuce zastoupená Elektroštika s.r.o.a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy č. IV-12-6017121/VB/001
Schváleno jednomyslně
4. Smlouva dětské hřiště v blízkosti MŠ
Smlouva o dílo na dětské hřiště by měla být uzavřena se společností hřiště s.r.o. (Brno) v průběhu
měsíce července. Dále bude domluvena úprava plochy a rozmístění jednotlivých herních prvků.
Návrh usnesení: Rada souhlasí s uzavřením smlouvy se společností hřiště s.r.o. a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy.
Schváleno jednomyslně
5. Smlouva ul. Hornická (CHT)
Smlouva o dílo na rekonstrukci ul. Hornická se společností Chládek a Tintěra bude uzavřena po
schválení dotace od SFROM (srpen). Návrh smlouvy je prozatím kontrolován z právního hlediska,
protože je odlišný od smlouvy o dílo, které byly uzavírány se společností Chládek a Tintěra v roce
2013.
Návrh usnesení: Rada souhlasí s uzavřením smlouvy se společností Chládek a Tintěra po
schválení dotace od SFROM a kontroly návrhu smlouvy a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy.
Schváleno jednomyslně
6. Rozpočtové opatření č. 5/2015
Rada byla seznámena s rozpočtovým opatřením č.5/2015. (navýšení poplatku z ubytovací
kapacity, transfery z fondu soudržnosti a SFŽP
Návrh usnesení: Rada schvaluje rozpočtové opatření č.5/2015
Schváleno jednomyslně
7. Oprava plotu tenisové kurty
Žádost z února 2015 na opravu – nákup drátěnky např. FLUDEX PRO PVC - oplocení tenisových
kurtů v celkové výši 35 798 Kč.
Návrh usnesení: Rada schvaluje nákup drátěného pletiva na opravu oplocení tenisových kurtů
v celkové výši do 36 tis. Kč
Schváleno jednomyslně
8. Pánev škola – změna na elektrickou pánev
Žádost ZŠ Tuchlovice – školní jídelna – na nákup 60l pánve. Rozhodnutí rady po konzultaci se
školní jídelnou na nákup elektrické pánve – bude vybrána nejvýhodnější nabídka.
Návrh usnesení: Rada souhlasí s nákupem elektrické 60l pánve pro školní jídelnu.
Schváleno jednomyslně
9. VŘ ul.1. máje
Informace o možnosti rekonstrukce ul. 1.Máje společně s ul. Hornická. Spojené ulice by bylo
dobré při rekonstrukci nerozdělovat a provést stavbu v jednom termínu. Výběrové řízení na
rekonstrukci ul. 1.Máje by mělo proběhnout do poloviny srpna 2015.
Návrh usnesení: Rada souhlasí s vypsáním výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce ul.
1.Máje a pověřuje starostu obce k zajištění tohoto výběrového řízení.
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Schváleno jednomyslně
10. Odval dolu bezúplatný převod
Informace o jednání s vedoucím odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna a budoucího
zajištění údržby odvalu. Sečení trávy postupně (v průběhu podzimu) a čištění nádrží – přislíbena
finanční podpora ze ŽP.
Návrh usnesení: Rada doporučuje zarezervovat 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.
Schváleno jednomyslně
11. Technika – údržba obce – dotace srpen 2015
Informace o dotačních výzvách na zajištění multifunkční techniky na údržbu komunikací
(prašnost). První výzvy by měly být v srpnu 2015. Do té doby musí být známa technická
specifikace. Tu zajistí Miroslav Štros společně se starostou obce.
Návrh usnesení: Rada schvaluje nákup techniky na údržbu obce s využitím dotačního titulu a
pověřuje Miroslava Štrose a starostu obce k určení specifikace multifunkční techniky.
Schváleno jednomyslně
12. Prodej pozemků (Vojnovi, Palán)
Žádost o odprodej pozemků a to části pozemku par.č.1300/1 v k.ú. Tuchlovice (Vojnovi) a
pozemku par.č.163 v k.ú. Srby u Tuchlovic (p. Palán).
Návrh usnesení: Rada doporučuje 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.
Schváleno jednomyslně
13. Různé (Strategický plán – Trhlinová, Petr Linc – zvýšení zálohy na odběr vody)
Další jednání ohledně strategického plánu Obce Tuchlovice proběhla 9.7.2015 od 9,00 hod.
Žádost p. Lince o navýšení zálohy na odběr vody na 400 Kč
Návrh usnesení: Rada bere na vědomí jednání ohledně strategického plánu Obce Tuchlovice a
navýšení zálohy na odběr vody od pana Lince byt číslo popisné 32
Schváleno jednomyslně
14. Závěr
Jednání rady bylo ukončeno v 10,15 hod. Další jednání rady – cca 30. týden 2015.
Zapsala: Iva Pencová

Mgr. Jaroslav Pošta v.r.
starosta obce

Ověřovatelé:

Mgr. Jan Bejček v.r.
Ing. Stanislav Fojt v.r.
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