Souhrnné usnesení z jednání Rady obce Tuchlovice
Usnesení číslo R-24/2015 ze dne 22. 12. 2015

Rada obce Tuchlovice
1. Schvaluje:
• program jednání Rady obce Tuchlovice č. 24/ 2015
• podíl na rekonstrukci popř. stavbě či zajištění sanitárních kontejnerů na kynologickém
cvičišti do 200 tis. Kč
• aby odvoz odstraněných stromů firmou EUROSPEED zajišťovali při další údržbě
zaměstnanci obce Tuchlovice.
• smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti RWE GasNet na par. č. 1327/1 a 1327/5.
• podíl prací na rekonstrukci místnosti kadeřnictví č.p.32 v Domě služeb v rozsahu:
Nájemce zajistí - rozvody vody a elektřiny, bourací práce, osazení nových příček,
vymalování, průběh celkové rekonstrukce aj. Pronajímatel zajistí - přistavení a odvoz
kontejneru se sutí a dalším odstraněným materiálem, rekonstrukci podlahy a osazení
plynového kondenzačního kotle s rozvodem topení a ohřevem vody – přípravu pro další
místnosti popř. dokončení rozvodu teplé vody a topení až do místnosti pedikúry pí
Drnákové.
• rozpočtové opatření č.11/2015
• znění dodatků pro smlouvy o svozu komunálního a separovaného odpadu č. 2014/1/028 a
č. 2014/2/028 a souhlasí s termínem podpisu dodatku v první polovině ledna roku 2016.
• vystavení dobropisu k faktuře za spotřebovanou elektřinu za období 2014-2015 v Domě
služeb II č.p. 500 v Tuchlovicích vystavené paní Petře Doušové
2. Bere na vědomí:
• celkový záměr výstavby a rozsahu chovu zvířat na pozemku p.č. 2120 v k.ú.Tuchlovice u
Zámeckého potoka., s kterým byla seznámena manželi Vaškovými
• bere na vědomí schválení smlouvy o smlouvě budoucí na par. č. 1327/1 a 1327/5 schválené
Zastupitelstvem obce Tuchlovice ze dne 10.4.2014
• možnosti dotačních titulů z MŠMT na rekonstrukci sportovišť, doručení smlouvy na nájem
vysílače T-mobile a nabídce na dodání tonerů od společnosti TechnoTon systém
3. Doporučuje:
• vydat rozhodnutí o povolení vjezdu a výjezdu na místní komunikaci s pozemku p.č. 2120
v k.ú.Tuchlovice u Zámeckého potoka.
• nájemcům kynologického cvičiště realizovat sociální zařízení svépomocí. Pronajímatel se
bude podílet na rekonstrukci popř. stavbě či zajištění sanitárních kontejnerů.
• vydání vyjádření k probíhající údržbě, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů
v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého napětí, kterou provádí firma
EUROSPEED czech s.r.o. pověřená společností ČEZ a.s. na pozemcích Obce Tuchlovice
v kat.úz. Tuchlovice, Srby u Tuchlovic a Lány
• vyjednat se staviteli (majiteli pozemků) podíl na opravě této cesty. Obec Tuchlovice zajistí
materiál na opravu cesty. Doporučuje, aby si majitelé přilehlých pozemků zajistili opravu
a rozprostření vlastními prostředky.
4. Pověřuje:
• starostu obce k sepsání vyjádření pro zastavitelnou oblast 12.1 a zaslání 23.12.2015 na
Magistrát města Kladna, oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města
k rukám pana Ing.arch. Františka Müllera
• oslovit pověřenou osobu EUROSPEED a projednat s ní rozsah zásahu. K případnému
neúměrnému zásahu se rada obce vyjádří na svém dalším jednání v lednu roku 2016.
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•

prodat p.č. 793/2 o výměře 154 m2 za cenu nejníže možnou dle platného ceníku, tj.
200Kč/m2
5. Souhlasí:
• s návrhem vyjádření k návrhu zadání územní studie na zastavitelnou plochu 12.1.v k.ú.
Tuchlovice
• se záměrem prodat nemovitost p.č. 793/2 o výměře 154 m2, pokud bude žadatel s navrženou
cenou souhlasit.
6. Neakceptuje:
• neakceptuje nabídku od společnosti Keramostav na napojení chodníku z ulice Za Humny
III na ulici 1. máje v celkové částce 70 788 Kč vč. DPH z důvodu vysoké částky a řešení
tohoto napojení přesouvá do jara 2016.
• neakceptuje nabídku z důvodu vysoké celkové částky na opravu a zhutnění komunikace
p.č. 1122/34

Mgr. Jaroslav Pošta v.r.
starosta
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