Souhrnné usnesení z jednání Rady obce Tuchlovice
Usnesení číslo R-19/2015 ze dne 26. 10. 2015
Rada obce Tuchlovice
1. Souhlasí:
 s podpisem „Souhlasu zřizovatelů škol“ pro MAP ZŠ a MŠ a pověřuje starostu obce
k podpisu tohoto formuláře.

s navýšením nájmu na tuchlovickou pouť a posvícení tak, aby nový nájem pokryl většinu
technicko-provozních nákladů obce s touto akcí spojených.
 se zřízením čipového systému pro jídelnu ZŠ Tuchlovice a pověřuje vedení ZŠ k zajištění
nabídek na zřízení systému evidence obědů
 prodloužením smlouvy o nájmu č. 32/VI/2012/PD se Senior Home do 31.12.2018
 termínem zastupitelstva 2. 12.2015 a s obsazením volného pokoje v DPS.
2. Schvaluje:
 program jednání Rady obce č. 19/ 2015
 vytvoření navržených PD od Projekční Filip dle zadání předchozím vedením obce, dále
rozšíření o komunikaci u fotbalového hřiště za sloupky, komunikaci kolem staré školy +
směrem k náměstí a zadání nových PD – napojení cyklostezek Kačická a kolem hřbitova
v Tuchlovicích.
 vybudování oplocení kolem dětského hřiště ve výši do 70 tis. Kč + DPH od společnosti
Kapamont s.r.o.
 pokácení stromů a to mimo vegetační období roku 2015-16 (p.Vaic, pí Prokopová, pí
Hladíková)
 roční členský poplatek MAS Svatováclavsko z.s. - 200 Kč po dobu členství Obce
Tuchlovice v MAS Svatováclavsko z.s.
 SVB AZ Elektrostav Frolíka IV-12-6016585/001 a Elektromontáže v ul. Nádražní IV-126017523/1
 schvaluje rozpočtové opatření č.9/2015
 nabídku na vícepráce od společnosti Froněk s.r.o. na zpevnění podloží komunikace 1.máje
do výše 330 tis. Kč bez DPH
 finanční příspěvky 2 000 Kč na rozsvícení stromku 28.11.2015v Srbech a na pořádání
Halloween 500 Kč.
3. Doporučuje:
 navýšit roční nájem s T-Mobile za vysílač na částku 113 tis. Kč + aktuální DPH. Rada obce
doporučuje uzavřít smluvní vztah na dobu 5-ti let do 31. 12. 2021.
 při řešení této problematiky s Farmou (u Zámeckého potoka) oslovit zodpovědné orgány
pro konečné řešení – okresní veterinární stanici, krajskou hygienickou stanici a Magistrát
města Kladna odbor životního prostředí.
 postoupit žádost o umístnění zrcadel u viaduktu v Srbech a na křižovatce „Vaňkovka“
zodpovědnému odboru Středočeského kraje
4. Bere na vědomí:
 informace o tvorbě rozpočtu na rok 2016 a souhlasí s navýšením rozpočtu pro ZŠ
Tuchlovice o 100 tis. Kč pro rok 2016.
5. Pověřuje:
 starostu obce k podpisu smluv na VB AZ Elektrostav Frolíka IV-12-6016585/001 a
Elektromontáže v ul. Nádražní IV-12-6017523/1
Mgr. Jaroslav Pošta v.r.
starosta

