Souhrnné usnesení z jednání Rady obce Tuchlovice
Usnesení číslo R-16 -2015 ze dne 24.08.2015
Rada obce Tuchlovice
1. Souhlasí:
 s oslovením projektových kanceláří pro cenové nabídky na vytvoření PD na komunikace
ul. Na Stráži a Na Stráži I- IX
 s přidělením bytu č.2, Karlovarská č.p.32 – nájemce paní Jitka Štupáková od 1.září 2015
 s žádostí a s umístěním pana Juraje Bogy v DPS v Tuchlovicích
 pokácení přestárlých stromů Srby 56 dle předloženého zákresu a fotodokumentace a to v
době mimo vegetační období
 s přijetím nového pracovníka na údržbu zeleně v MČ Srby
2. Schvaluje:
 Program jednání Rady obce č. 16/ 2015
 vyhlášení soutěže na zpracování architektonicko - urbanistického návrhu na revitalizaci
prostoru parku a centrální části obce a provedení dendrologického průzkumu stromů v
prostoru parku a centrální části obce
 nabídku nového pojišťovacího agenta
 nabídku projektové dokumentace od společnosti Projekce dopravní Filip s.r.o.
 nabídku technického dozoru na ul. Hornická a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
na zajištění technického dozoru se společností Milota Kladno spol. s r.o. (pí Žižková)
 rozpočtové opatření č.7 / 2015
 přijatý postup k ukončení možnosti využití územní studie č. 12.1 a její vyřazení z evidence
územně plánovací činnosti
 změnu spojenou s nákupem elektrické pánve pro jídelnu ZŠ – rozdíl v ceně 13 000 Kč
3. Doporučuje:
 neuspokojivý stav bytu (případnou výpověď nájmu popř. důrazné napomenutí nájemce)
vyřešit na svém příštím jednání
4. Pověřuje:
 starostu obce k podpisu smlouvy na vytvoření projektové dokumentace se společností
Projekce dopravní Filip na napojení současné cyklostezky
 místostarostku pí Pencovou k vydání potřebného rozhodnutí a k místnímu šetření na místě
před vlastním kácením Srby 56
 starostu obce k podpisu generální plné moci na změnu pojistných smluv, které jsou v obci
v platnosti
5. Bere na vědomí
 nabídku na zhotovení nových webových stránek Obce Tuchlovice o vyhotovení rozhodne
na příštím jednání Rady obce dne 14. 9. 2015
 informace o neuspokojivém stavu bytu č. 44 a ukončení DPČ Jaroslava Davídka, kterou
vykonával v MČ Srby.

Mgr. Jaroslav Pošta v.r.
starosta obce

