
                   Souhrnné usnesení z jednání Rady obce Tuchlovice 
                               Usnesení číslo R-17 -2015 ze dne 14. 09. 2015 

 

Rada obce Tuchlovice 

 

1.  Souhlasí: 

 s přihlášením paní Štupákové k trvalému pobytu do sociálního bytu na adresu 

Karlovarská č.p.32 a s připojením na 220V do dílny (skladu) u zastávky z OÚ Srby. 

2. Schvaluje: 

 program jednání Rady obce č. 17/ 2015 

 vytvoření nových webových stránek Obce Tuchlovice dle nabídky pana Víta Martince 

 dodatečný příspěvek ve výši do 30 000 pro organizátory Tuchlovické pouti, pokud tuto 

ztrátu nepokryjí z vyjednávaného příspěvku od Středočeského kraje. V tomto případě bude 

předložen finanční rozpočet na pokrytí ztráty od organizátorů Tuchlovické pouti. 

 přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o přijetí dotace na projekt 

s názvem „Rekonstrukce ulice Hornická“. Rada souhlasí se spolufinancováním projektu 

„Rekonstrukce ulice Hornická“ ve výši 5% z celkové částky 2 478 940,70 

 kácení stromů a to mimo vegetační období tj. od 1. 11. 2015 a dále schvaluje prořezání 

větví v areálu ZŠ. 

 dodatek k vnitřní směrnici na odpisování majetku 1/2014 

 vnitřní organizační směrnicí OBCE TUCHLOVICE č. 1/2015 a podpisovým řádem Obce 

Tuchlovice pro rok 2015 

 příspěvek ve výši 5 000 Kč pro Barboru Kindlovou členku kladenského klubu Aerobic 

Dancers Kladno pro cestu na Martinik do Karibiku 

 příkazní smlouvu se společností EDUPRESS s.r.o.  

3. Doporučuje: 

 stanovit možný příspěvek pronajímatele na odstranění plísně v nebytových prostorech po 

určení rozsahu poškození zdi po místním šetření. 

4. Nedoporučuje: 

 nedoporučuje prodej části par.č. 1300/1 přilehlého ke stavbě V Chaloupkách 54 

5. Pověřuje: 

 místostarostku obce k písemnému oslovení zájemců o pronájem nebytových prostor 

kadeřnictví a určení formy nabídek a to během měsíce října tohoto roku. Komise bude 

hodnotit nabídky v listopadu 2015. 

 pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo na vytvoření nových webových stránek 

obce 

 starostu obce k podpisu příkazní smlouvy se společností EDUPRESS s.r.o. 

6. Bere na vědomí 

 rozhodnutí zastupitelstva obce Kačice o příspěvku na PD napojení cyklostezky 

 žádost k udělení souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Obecní 

úřad Tuchlovice však není orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, tudíž nedává 

vyjádření k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Z hlediska určení 

pozemků dle platného územního plánu ze září 2013 jsou tato parcelní čísla vedená jako 

plocha zeleně přírodního charakteru a pro odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

bude pravděpodobně nutná změna územního plánu. 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Pošta v.r. 

starosta obce 


