
                   Souhrnné usnesení z jednání Rady obce Tuchlovice 
                               Usnesení číslo R-20/2015 ze dne 09.11. 2015 

Rada obce Tuchlovice 

 

1.  Souhlasí: 

 souhlasí s pokácením smrku na pozemku I. Radosavljevičové, který zasahuje do 

elektrického vedení a ohrožuje přilehlou stavbu a to mimo vegetační období 2015/2016. 

 

2. Schvaluje: 

 program jednání Rady obce č. 20/ 2015 
 nákup komunální techniky případně zápůjčku techniky cca na 6 měsíců s budoucím 

předkupním právem prodeje. Pověřuje starostu obce k oslovení minimálně 5 dodavatelů 

komunální techniky a zajištění koupě popř. pronájmu cca do 1 měsíce nejpozději do 15. 

12. 2015. 

 nákup nových kancelářských židlí pro zaměstnance OÚ a dvou duálních mobilních 

telefonů pro vedení obce. 

 zvýšení nákladů na oplocení dětského hřiště o cca 5,5 tis. na zajištění obslužné branky 

šířky 3m. 

 

3. Doporučuje: 

 dodavateli webových stránek upravit návrh podle projednávaných bodů a poté provést ještě 

jednou prezentaci grafiky a struktury webových stránek. 

 aby společnosti Stavební a realitní s.r.o. a Agrodružstvo Kačice předložily smlouvu o kupní 

smlouvě budoucí, pokud existují. V opačném případě drží Obec Tuchlovice stanovisko 

zastupitelů z prosince 2014. 

 oslovit vedení společnosti Froněk s.r.o. a dohodnout co nejdříve termín schůzky, která určí 

konečný postup včetně stanovení konečných vícenákladů tak, aby rekonstrukce celé 

komunikace ul. 1.máje byla dokončena nejpozději do konce měsíce listopadu a to včetně 

drobných úprav zeleně a části mimo komunikaci (dle stávajícího projektu). 

 

4. Bere na vědomí: 

 vědomí informaci o nařízení vlády č.546/2006 Sb.- příloha č.9 tj. stupnice platebních tarifů 

a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 9 pro ředitele mateřských a 

základních škol  

 postup při řešení neuspokojivého stavu lokality – Farma u Zámeckého potoka 

v k.ú.Tuchlovice. 

 řešení navržené panem Fridrichem na řešení bezpečnosti v obci a parkování u náměstí 

v Tuchlovicích a pověřuje starostu obce k zajištění nabídky na osazení dopravního značení. 

 pokračování tvorby rozpočtu obce, informace o nefunkčním hydrantu U Kapličky a 

pronájmu nebytových prostor – kadeřnictví po pí Morongové.  

 

5. Pověřuje: 

 starostu obce vydat souhlas nových platebních tarifů a platových stupňů pro ředitele ZŠ a 

MŠ Tuchlovice 

 

 

Mgr. Jaroslav Pošta v.r. 

starosta  

 

 


