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                   Souhrnné usnesení z jednání Rady obce Tuchlovice 
                               Usnesení číslo R-23/2015 ze dne 11. 12. 2015 
 
 
 
Rada obce Tuchlovice 

 
1. Schvaluje: 

• program jednání Rady obce č. 23/ 2015 
• nákup zametacího kartáče s vlastním pohonem HONDA 5,5 HP za shodnou cenu dle první 

nabídky 
• schvaluje příspěvek Nadace Bohuslava Martinů ve výši 3 000 Kč na rok 2016 na pořádání 

zahajovacího koncertu varhanního festivalu  
• smlouvu o obstarání věci péče o zatoulané psy, kteří budou odchyceni na území Tuchlovic 

a Srb s útulkem Bouchalka – Eugenie Sychrovská IČ 16975383 
• smlouvu budoucí o zřízení služebnosti věcného břemene na poz. p.č. 168/1 a 170 v k.ú 

Srby u Tuchlovic oprávněnému paní Renatě Křížové dle situačního výkresu vodovod a 
splašková kanalizace a předběžného výpočtu finanční náhrady ve výši  9 100 Kč. 

• smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti v k.ú. Tuchlovice na pozemku p.č. 
1339/3  IV-12-6018024/VB/01 pro pozemek p.č. 641/2 vše dle GP 1262-729/2015 
oprávněný ČEZ distribuce – zastupující Elektroštika , s.r.o. v částce 1 000 Kč. 

• podání žádosti o dotaci na akci „Oprava povrchů komunikací v obci“ na MMR ČR z 
programu Podpora obnovy a rozvoj venkova 2016. 

2. Bere na vědomí: 
• nákup elektrického topení v částce 898 Kč pro byt v knihovny – nájemce Daniel Kulhánek, 

dar od pana Ondřeje Martince v částce 5 000 Kč, vyjádření obce k projektové dokumentaci 
na akci „Linie VVN V 306/307/308 výměna vedení“, nutnost prohlídky dendrologa 
v Srbech jako je prováděna v Tuchlovicích (pan Málek), rozhodnutí o vyřazení 
elektrického kola z evidence majetku inv.č. 324  

3. Doporučuje: 
• slavnostní otevření ulice Hornická v termínu 6. 1. 2016 od 10,00 hod. a navrhuje co 

nejdříve – nejpozději 15. 12. 2015 zaslat pozvánku se slavnostním otevřením na Odbor 
Kanceláře hejtmana Středočeského kraje. 

• opětovně projednat s panem Ezrem a paní Píchovou původní návrh směny pozemků 
v k.ú. Srby u Tuchlovic ze září 2015. 

4. Pověřuje: 
• starostu obce k podepsání kupní smlouvy se společností UNIKONT GROUP s.r.o. po 

uplynutí lhůty na odvolání. 
• starostu obce k podpisu dodatků ke smlouvám o separovaném a komunálním odpadu se 

společností AVE 
• starostu obce k podpisu smlouvy o obstarání věci péče o zatoulané psy, kteří budou 

odchyceni na území Tuchlovic a Srb s útulkem Bouchalka – Eugenie Sychrovská IČ 
169975383 

• a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o nadačním příspěvku s Nadací Bohuslava 
Martinů 
 

5. Trvá: 
• v současné době na dodržení požadavku vytvoření územní studie dle platného územního 

plánu. Doporučuje však žadateli vyčkat s rozhodnutím o zřízení územní studie do konce 
února 2016, kdy by měla být zahájena revize ÚP. 
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6. Rozhodla: 

• přidělit veřejnou zakázku společnosti UNIKONT GROUP s.r.o. na základě doporučení 
výběrové komise a pověření zastupitelstva obce svým usnesením Z-XII /2015 ze dne 2. 12. 
2015  

7. Souhlasí: 
s navrženými změnami ve svozu separovaného a komunálního odpadu tj. vytvořit dodatek ke 
smlouvám na komunální a separovaný odpad. Zanést do dodatku 6 měsíční výpovědní dobu, 
rozšířit sankce a ošetřit tak kvalitu svozu separovaného a komunálního odpadu  

8. Neschvaluje: 
• návrh pana Ezra na směnu pozemků v k.ú. Srby u Tuchlovic 

 
 
 
 
 
Mgr. Jaroslav Pošta v.r. 
starosta  
 
 


