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       Z Á P I S 

R-16-2015 
ze zasedání Rady Obce Tuchlovice  

konaného dne 24. srpna 2015 na OÚ Tuchlovice, U Staré školy 83, od 16,00 hod. 

 

Zahájeno: v 16,00 hod.  

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

Hosté:            Jaroslav Zach, Jan Procházka, Vladimír Olič 

Předsedající: Jaroslav Pošta 

Zapisovatel: Iva Pencová 

 

16. 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:  

Jan Bejček , Stanislav Fojt 

 

 

Návrh programu jednání Rady č. 16/ 2015 konané dne 24. 8. 2015                                                                           
 

1. Kontrola usnesení z předchozí rady 

2. Dotační titul -Prioritní osa 4 - OP ŽP– sídelní zeleň 

3. Změna pojišťovacího agenta na pojištění obce 

4. Projektová příprava k tvorbě nových webových stránek 

5. Schválení PD 2x napojení cyklostezky od PK Dopravní Filip s.r.o. 

6. Smlouva na technický dozor ul. Hornická 

7. Poptávka PD ul. Na Stráži, Na Stráži I- IX 

8. Rozpočtové opatření č.7/2015 

9. Podnět k ukončení možnosti využití územní studie 12.1 

10. Nájem bytu č.2, Karlovarská 32 

11. Umístění žadatele do volného pokoje v DPS 

12. Žádost o povolení kácení stromů 

13. Změna nákupu elektrické pánve pro ZŠ 

14. Různé  

15. Závěr 

 

Hlasování: Program jednání byl schválen jednomyslně 

Program jednání Rady obce č. 16/ 2015 byl schválen. 

 

1. Kontrola usnesení z předchozího zasedání rady 

Zůstává: Bezpečnost a technické řešení Karlovarská, žádost na instalaci zábradlí na cyklostezku u 

jedné vpusti, Ezr - Píchová směna pozemků, projektová dokumentace kolem staré školy v Srbech. 

2. Dotační titul - Prioritní osa 4 - OP ŽP– sídelní zeleň 

Informace o možnosti revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Studie systémů sídelní 

zeleně zpracované v souvislosti s realizací konkrétního opatření. Např. zakládání / obnova funkčně 

propojených ploch a prvků sídelní zeleně. Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků 

veřejné zeleně (revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby). Studie systémů 

sídelní zeleně zpracované v souvislosti s realizací konkrétního opatření aj.  

Předcházet pravděpodobně musí dendrologický průzkum dotčených stromů a vyhlášení soutěže na 

revitalizaci parku tj. předmětem bude zpracování architektonicko - urbanistického návrhu na 

revitalizaci prostoru parku a centrální části obce. 
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Návrh usnesení: Rada obce schvaluje vyhlášení soutěže na zpracování architektonicko - 

urbanistického návrhu na revitalizaci prostoru parku a centrální části obce. Dále schvaluje 

provedení dendrologického průzkumu stromů v prostoru parku a centrální části obce. 

 

Schváleno jednomyslně 

 

3. Změna pojišťovacího zprostředkovatele (agenta) pro celkovou pojistnou agendu obce 

Nabídka na změnu pojišťovacího agenta, který bude zpracovávat komplexní analýzy pojistných 

rizik, navrhovat pojistný program, poskytovat konzultační a poradenskou činnost, převezme 

správu uzavřených pojistných smluv, bude sledovat lhůty jejich revizí, provádět změny včetně 

výpovědi. Pojišťovací agent je dále zmocněn k přijímání a předávání podkladů, potřebných pro 

uzavření pojistných smluv (nebo již uzavřených pojistných smluv), zastupovat klienta při likvidaci 

pojistných událostí, spolupracovat s pojišťovnou při plnění smluvních ujednání. 

Návrh usnesení: Rada obce schvaluje nabídku nového pojišťovacího agenta a pověřuje starostu 

obce k podpisu generální plné moci na změnu pojistných smluv, které jsou v obci v platnosti 

 

Schváleno jednomyslně 

 

4. Projektová příprava k tvorbě nových webových stránek 

Nové webové stránky musí obsahovat vlastní administraci, úřední desku,kalendář akcí,fotogalerii, 

diskusní fórum s registrací, aj. Nutná modifikace pro nejnovější technologie. Lepší struktura menu, 

jednodušší uživatelské prostředí, výběr nejvhodnějšího wireframe tak, aby byl web maximálně 

uživatelsky přívětivý a reprezentativní. Projektová příprava a vlastní realizace by měla být hotova 

do 2 měsíců. 

Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí nabídku na zhotovení nových webových stránek Obce 

Tuchlovice o vyhotovení rozhodne na příštím jednání Rady obce dne 14.9.2015 

 

Schváleno jednomyslně 

 

5. Schválení PD 2x napojení cyklostezky od Projekce dopravní Filip s.r.o. 

Nabídka od společnosti Projekce dopravní Filip s.r.o. na napojení cyklostezky – v oblouku trasy 

na silnici mezi MČ Srby a obcí Kačice a kolem tuchlovického hřbitova na ul. Hřbitovní celkem za 

146 410 Kč. Spoluúčast Obce Kačice na vypracování projektu cca 1/3 nákladů. Informace o 

projektu dalšího propojení na K. Žehrovice podél cyklostezky směrem na viadukt a silnici II. třídy 

č. 606 – Karlovarská mezi obcemi K. Žehrovice a Tuchlovice. 

Návrh usnesení: Rada obce schvaluje nabídku projektové dokumentace od společnosti Projekce 

dopravní Filip s.r.o. a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy na vytvoření projektové 

dokumentace. 

 

Schváleno jednomyslně 

 

6. Smlouva na technický dozor ul. Hornická 

Zajištění technického dozoru pro stavbu ulice Hornická v předpokládaném termínu od 31.8.2015 

do 4.10.2015. Technický dozor bude zajištěn od společnosti Milota Kladno spol. s r.o. Ing. Milena 

Žižková. Zástupce obce doplňující technický dozor: Ing. Jan Procházka. 

Návrh usnesení: Rada obce schvaluje 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. 

Schváleno jednomyslně 
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7. Poptávka PD ul. Na Stráži, Na Stráži I-IX 

Potřeba vytvoření PD na ul. Na Stráži a Na Stráži I-IX pro budoucí možnosti využití k dotacím 

k SFROM případně IROP. Oslovení projektových kanceláří pro cenové nabídky na vytvoření 

projektu. 

Návrh usnesení: Rada obce souhlasí s oslovením projektových kanceláří pro cenové nabídky na 

vytvoření PD na komunikace ul. Na Stráži a Na Stráži I- IX 

 

Schváleno jednomyslně 

 

8. Rozpočtové opatření č.7/2015 

Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7/2015. Ve výdajové části navýšení položky na nákup 

volného času dětí a mládeže, oprava dětských hřišť, bytového hospodářství – opravy bytů, veřejné 

osvětlení a vánoční výzdoba, opravy zahradní techniky, instalace nových košů, konzultačních, 

poradenských a právních služeb. 

Návrh usnesení: Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č.7 / 2015 

 

Schváleno jednomyslně 

 

9. Podnět k ukončení možnosti využití územní studie 12.1 

Informace o zaslání podnětu k ukončení možnosti využití územní studie č. 12.1 a její vyřazení z 

evidence územně plánovací činnosti na Magistrát města Kladna, oddělení architektury, územního 

plánování a rozvoje města. Studie je dle našeho názoru v rozporu s platným ÚP Obce Tuchlovice 

v několika bodech. Magistrát města Kladna, oddělení architektury, územního plánování a rozvoje 

města ing. arch. Müller požádal o metodickou pomoc oddělení Středočeského kraje – čekáme na 

vyjádření. 

Návrh usnesení: Rada obce schvaluje přijatý postup k ukončení možnosti využití územní studie 

č. 12.1 a její vyřazení z evidence územně plánovací činnosti. 

 

Schváleno jednomyslně 

 

10. Nájem bytu č.2, Karlovarská 32 

Obecní úřad Tuchlovice obdržel žádost o přidělení uvolněného sociálního bytu číslo 2 na adrese 

Karlovarská 32 od paní Jitky Štupákové pravděpodobně od 1. září 2015 

Návrh usnesení: Rada obce souhlasí s přidělením bytu č.2, Karlovarská č.p.32 – nájemce paní 

Jitka Štupáková od 1. září 2015 

 

Schváleno jednomyslně 

 

11. Umístění žadatele do volného pokoje v DPS 

Obecní úřad Tuchlovice obdržel žádost o na umístění Juraje Bogy v DPS v Tuchlovicích 

Návrh usnesení: Rada obce souhlasí s žádostí a s umístěním pana Juraje Bogy v DPS v 

Tuchlovicích 

 

Schváleno jednomyslně 

 

12. Žádost o povolení kácení stromů 

Obecní úřad Tuchlovice obdržel žádost o povolení pokácení přestárlých a poškozených stromů vč. 

úpravy pozemku a náhradní výsadby od pana Ing. Jana Kniersche na lokalitu Srby 56 dle 

předloženého zákresu a fotodokumentace. 
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Návrh usnesení: Rada obce schvaluje pokácení přestárlých stromů dle předloženého zákresu a 

fotodokumentace a to v době mimo vegetační období. Rada obce pověřuje místostarostku pí 

Pencovou k vydání potřebného rozhodnutí a k místnímu šetření na místě před vlastním kácením. 

 

Schváleno jednomyslně 

 

13. Změna nákupu elektrické pánve pro jídelnu ZŠ 

Schválený nákup pánve BERTOS v hodnotě 93 430 Kč s objemem 60l se nahrazuje elektrickou 

pánví s nerezovou vanou a nerezovým dnem BR80 98 ET/N v hodnotě 106 347 Kč 

Návrh usnesení: Rada obce schvaluje změnu spojenou s nákupem pro jídelnu ZŠ – rozdíl v ceně 

13 000 Kč vč. DPH 

 

Schváleno jednomyslně 

 

14. Různé (informace k bytu č.44, ukončení DPČ p. Davídek) 

Informace o neuspokojivém stavu bytu č.44 a ukončení DPČ Jaroslava Davídka, kterou 

vykonával v MČ Srby. 

Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí informace o neuspokojivém stavu bytu č.44 a 

ukončení DPČ Jaroslava Davídka, kterou vykonával v MČ Srby. Rada obce doporučuje vyřešit 

neuspokojivý stav bytu (případnou výpověď nájmu popř. důrazné napomenutí nájemce) na svém 

příštím jednání. Rada obce souhlasí s přijetím nového pracovníka na údržbu zeleně v MČ Srby.  

 

Schváleno jednomyslně 

 

 

 

15. Závěr 

Jednání rady bylo ukončeno v 17,15 hod. Další jednání rady – 14. září 2015 v 16,00 hodin. 

 

 

 

Zapsala: Iva Pencová 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Pošta v.r. 

starosta obce 

 

 

 

 

Ověřovatelé:   Ing. Stanislav Fojt v.r.  

 

         Mgr. Jan Bejček v.r.   

 

  


