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     Souhrnné usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice 
usnesení číslo Z-XII/2015 ze dne 2. prosince 2015 

 
 
Zastupitelstvo Obce Tuchlovice: 
 
 

1.  určuje 
• za ověřovatele zápisu pana Ondřeje Macháče a Ondřeje Martince  
 
2. schvaluje 
• program zasedání zastupitelstva ze dne 2. prosince 2015. 
• novou pojistnou smlouvu Obce Tuchlovice od společnosti Česká podnikatelská 

pojišťovna a.s., se kterou detailně seznámila členy zastupitelstva paní Kristýna M. 
Schomanová. 

• předložený návrh rozpočtového výhledu na období let 2016 – 2018. 
• rozpočtové opatření č. 8, č. 9 a č.10 pro rok 2015 
• rozpočtové opatření č. 1 a č.2 pro rok 2015 
• návrh rozpočtu Obce Tuchlovice na rok 2016 a to v paragrafovém znění. Rozpočet Obce 

Tuchlovice na r. 2016 dle předloženého návrhu schvaluje jako vyrovnaný. 
Zastupitelstvo dále schvaluje stanovení závazných ukazatelů obcí zřízeným 
organizacím tj. MŠ Tuchlovice a ZŠ Tuchlovice na rok 2015.  

• dodatek ke směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schváleného 
zastupitelstvem obce usnesením Z-VI/2015 dne 29. 6. 2015 takto:  

1. Rozšíření článku 4.1 o bod: „O výběru nejvýhodnější nabídky rozhoduje 
starosta obce“ 

2. Doplnění textu článku 5.1: „O výběru nejvýhodnější nabídky rozhoduje 
svým usnesením rada obce na základě doporučení hodnotící komise.“ 

3. Doplnění textu 6.1: „O výběru nejvýhodnější nabídky rozhoduje svým 
usnesením rada obce na základě doporučení hodnotící komise.“ 

4. Doplnění textu článku 6.2: Uzavření písemné smlouvy s dodavatelem 
„schvaluje zastupitelstvo obce svým usnesením“, 

• nové kompetence pro radu obce v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření. Zastupitelstvo stanovuje, že určitá rozpočtová opatření ve 
smyslu § 16 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude namísto 
něj oprávněna provádět rada obce takto:  

• do výše 800.000,- Kč bez DPH jak v příjmové, tak i ve výdajové části rozpočtu 
(z důvodu nutnosti navýšení příjmů a výdajů vyvolané organizačními nebo 
jinými podstatnými změnami nutnými k zajištění chodu obce) 

• Rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada obce samostatně provádět 
jen v případech: 

1. rozpočtového zapojení příjmů a výdajů účelově přidělených finančních 
prostředků z jiných rozpočtů (příjem rozhodnutí o přidělení transferů 
nebo dotací z jiných rozpočtů, smlouva o přidělení transferů nebo 
dotací z jiných rozpočtů) 

2. rozpočtového zapojení daňových příjmů do příjmové části rozpočtu 
3. když zapojení výdajů vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce 
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• aby rada obce o výběru nejvýhodnější nabídky na pořízení komunální techniky rozhodla 
na svém nejbližším zasedání na základě doporučení výběrové komise. 

• schvaluje prodej nemovitosti pro společnost ČEZ distribuce v k.ú.Tuchlovice 
par.č.128/271 o výměře 7 m 2. 

• Odpisový plán na rok 2016 ZŠ Tuchlovice a Odpisový plán na rok 2016 MŠ Tuchlovice. 
Výše odpisu jsou součástí neinvestičního příspěvku zřizovatele v Návrhu rozpočtu Obce 
Tuchlovice na rok 2016. Zastupitelstvo dále schvaluje odpisový plán Obce Tuchlovice 
na rok 2016. 

 
3. revokuje 

• usnesení rozpočtového opatření č.1/2015 z března letošního roku 
 
4. vyhrazuje 

• právo na předložení schváleného písemného materiálu (rozpočtového opatření) na 
nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření 
radou obce a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).    

 
 
5. doporučuje 

• aby společnosti Stavební a realitní spol. s r.o. a Agrodružstvo Kačice předložily 
smlouvu o kupní smlouvě budoucí, pokud ji mají ve své evidenci. V opačném 
případě nebude Obec Tuchlovice tyto pozemky vykupovat a doporučuje vykupovat 
pozemky za symbolickou cenu 1 Kč. 

• aby rada obce rozhodla na svém nejbližším zasedání o případné výpovědi smluv na 
svoz komunálního a separovaného odpadu pokud se nepodaří vyjednat výrazně lepší 
finanční podmínky a výrazně zlepšit kvalitu svozu. Zastupitelstvo doporučuje navíc 
sjednat výpovědní dobu v délce 6 měsíců. 

 
 
6. bere na vědomí 

• vypsání výběrového řízení pro pořízení komunální techniky.  
• Jmenování členů výběrové komise a to pp. Juričiče, Procházky, Pošty, Štrose a Fojta  
• určení náhradníků paní ing. Vrbové a Pencové, pp. Bejčka, Peška a Křižana.  
• oslovení 5 dodavatelů komunální techniky, a to společnosti A-TEC, AB Bohemia, 

KUHN-MT s.r.o., Unikont Group s.r.o. a Lokotech s.r.o. 
 
 
 
 
     
   
 
 
Jaroslav Pošta  
starosta Obce Tuchlovice    


