
                   Souhrnné usnesení z jednání Rady obce Tuchlovice 
                               Usnesení číslo R-18 -2015 ze dne 7. 10. 2015 

 

Rada obce Tuchlovice 

 

1.  Souhlasí: 

 se záměrem prodeje pozemku par.č.1128/271 v k.ú. Tuchlovice výměra 7 m2 

2. Schvaluje: 

 program jednání Rady obce č. 18/ 2015 

 vyvložkování komínu v OÚ Srby knihovna 

 schvaluje pokácení stromů na pozemku par.č. 921, který ohrožuje přilehlou stavbu 
 schvaluje smlouvu na odvodnění ul. Hornická  

 dodatek na prodloužení termínu do 30.11.2015 ke smlouvě „Rekonstrukce ulice Hornická“  
 smlouvy o budoucích smlouvách zřízení věcného břemene a smlouvu o věcném břemeni  

a to smlouvy budoucí: lokalita Slovanka  par.č. 2262 s Českou telekomunikační 

infrastrukturou a.s., IV-12-6018540/VB/1 parc.č. 1320/2 a779/1– s ČEZ Distribuce, a.s. 

zajišťuje Uniservis Hašek, lokalita U Hřiště 95 – Vodárny Kladno-Mělník, a.s. zajišťuje 

společnost AQUECON, a.s. 

 odměny pro pracovnice obecního úřadu dle předloženého návrhu. 

3. Doporučuje: 

 využít současně probíhajícího dendrologického průzkumu v centrální části obce 

k posouzení zdravotního stavu stromů Za Starou poštou a o žádosti bude rozhodovat až po 

této zprávě 

 v lokalitě par.č. 1289/2 a 2412, aby žadatel zajistil souhlasné vyjádření majitelů IS a možné 

připojení těchto pozemků na IS – Rada obce bude rozhodovat až po obdržení těchto 

stanovisek 
 před objednáním SMS služeb od společnosti Konzulta Brno sehnat, alespoň dvě 

konkurenční nabídky na zajištění této služby se stanovením rozsahu a konečné ceny popř. 

dohodnout možnost zajištění této služby přes nové webové stránky obce. 

4. Rozhodla: 
 že Obec Tuchlovice se bude podílet na opravě nebytových prostor v nájmu paní Drnákové 

polovinou nákladů, maximálně však do výše žádaných 11 tis. Kč. Prostředky na opravu 

budou čerpány z rozpočtu na rok 2015 na nebytové hospodářství – položka oprav.  

5. Pověřuje: 
 pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy pod názvem „Tuchlovice – Hornická- 

odvodnění“ 

 starostu obce k podpisu dodatku na rekonstrukci ulice Hornická 
 starostu obce k podpisu smluv a to Smlouvy budoucí: lokalita Slovanka  par.č. 2262 

s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., IV-12-6018540/VB/1 parc.č. 1320/2 

a779/1– s ČEZ Distribuce, a.s. zajišťuje Uniservis Hašek, lokalita U Hřiště 95 – Vodárny 

Kladno-Mělník, a.s. zajišťuje společnost AQUECON, a.s. 

6. Travá 

 na svém nesouhlasném stanovisku k záměru pro územní řízení, které bylo společnosti 

Projekty S+S s.r.o. sděleno přípisem č.j.1507/15 z důvodů zde uvedených 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Pošta v.r. 

starosta obce 


