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       Z Á P I S 
R-22-2015 

ze zasedání Rady Obce Tuchlovice  
konaného dne 2. prosince 2015 v Domě služeb II, Karlovarská 500, od 17,00 hod. 

 
 
Zahájeno: v 17,00 hod.  
Přítomni:        Jaroslav Pošta, Iva Pencová, Jan Bejček, Stanislav Fojt, Michal Křižan 
Omluven:   - 
Hosté:            Jaroslav Zach, Vladimír Olič 
Předsedající: Jaroslav Pošta 
Zapisovatel: Iva Pencová 
 
22. zasedání Rady Obce Tuchlovice v roce 2015 zahájil a řídil starosta obce Jaroslav Pošta. 
Zasedání Rady bylo řádně svoláno. Jsou přítomni všichni členové rady. Rada obce je 
usnášeníschopná. 
Ověřením zápisu tohoto zasedání byli pověřeni tito členové rady:  
Stanislav Fojt, Jan Bejček 
 
Návrh programu jednání Rady č. 22/ 2015 konané dne 02. 12. 2015                                                                          
 

1. Kontrola usnesení z předchozí rady 
2. Bezpečnost Obce Tuchlovice – zóny a podélné značení 
3. Návrh plánovací smlouvy na rekonstrukci komunikace aj.– Rezidence Marina  
4. Návrh na finanční dar členům komisí a výborů (mimo členů zastupitelstva) 
5. Obecně prospěšné práce – nový žadatel 
6. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy v domě č.p.32 
7. Rozšíření věkové kategorie pro zasílání věcných darů občanům od 80 let 
8. Schválení doplňků pro traktůrky - zimní údržba 
9. Žádost pana Vomastka (Maratón klub Kladno) – pořádání závodů v běhu VII/2015 
10. Věcné břemeno společnosti RWE GasNet, s.r.o.    
11. Různé  
12. Závěr 

 
 
Hlasování: Program jednání byl schválen jednomyslně 
Program jednání Rady obce č. 22/ 2015 byl schválen. 
 

1. Kontrola usnesení z předchozího zasedání rady 
Zůstává: žádost na instalaci zábradlí na cyklostezku u jedné vpusti, Ezr - Píchová směna pozemků 
– schůzka proběhne dne 3. prosince v odpoledních hodinách, kácení stromů na obecních 
pozemcích p. č. 1289/2 a 2412. 
 

2. Bezpečnost Obce Tuchlovice – zóny a podélné značení 
Informace o termínu podélného značení na náměstí a dopravních zón v Obci Tuchlovice. 
Práce budou zahájeny ještě v roce 2015 a průběžně realizovány počátkem jara 2016. Plánované 
dokončení v březnu 2015. 
Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí informace o budoucím podélném značení a o 
instalaci dopravních zón. 
Schváleno jednomyslně 
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3. Návrh plánovací smlouvy – Rezidence Marina v k.ú. Kamenné Žehrovice 
Informace o návrhu plánovací smlouvy na opravu komunikace, která je součástí výstavby 
lokality Marina (Vaňkovka) v k.ú. Kamenné Žehrovice   
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje návrh plánovací smlouvy se společností Rezidence 
Marina, s.r.o. 
Schváleno jednomyslně 
 

4. Návrh na finanční dary členům komisí a výborů (mimo členů zastupitelstva) 
Předsedající přednesl návrh na finanční dar členům komisí a výborů Obce Tuchlovice (mimo 
členů zastupitelstva a zaměstnanců v pracovním poměru), kteří vykonávali svoji funkci v roce 
2015. Celkově bude rozděleno 15 000 Kč členům komisí a výborů. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje předložený návrh finančních darů členům komisí a výborů 
Obce Tuchlovice (mimo členů zastupitelstva a zaměstnanců v pracovním poměru). Celkově bude 
rozděleno 15 000 Kč členům komisí a výborů. 
Schváleno jednomyslně 
 

5. Obecně prospěšné práce – nový žadatel 
Informace o možnosti zařazení nového žadatele pana Pospíšila pro výkon obecně prospěšných 
prací v roce 2016. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje nového žadatele pana Pospíšila pro výkon obecně 
prospěšných prací v obci v roce 2016 
Schváleno jednomyslně 
 

6. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy v domě č.p.32 
Žádost pana Lince o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 č.p. 32 3+kk s příslušenstvím 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 č.p. 32 3+kk s 
příslušenstvím  
Schváleno jednomyslně 
 

7. Rozšíření věkové kategorie pro zasílání věcných darů občanům od 80 let 
Návrh na rozšíření věkových kategorií pro věcné dary občanům obce k výročí narození a to již 
od 80 let věku. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje rozšíření věkových kategorií pro věcné dary občanům 
obce k výročí narození a to již od 80 let věku. 
Schváleno jednomyslně 
 

8. Schválení doplňků pro trakt ůrky - zimní údržba 
Informace o potřebě doplnění nástaveb pro traktůrky Starjet a Stiga na zimní údržbu, 1x zametač 
sněhu a nečistot 2x sypač soli a štěrku. Vše v celkové hodnotě 52 889 Kč. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje doplnění nástaveb pro traktůrky Starjet a Stiga na zimní 
údržbu, 1x zametač sněhu a nečistot 2x sypač soli a štěrku. Vše v celkové hodnotě 52 889 Kč. 
Schváleno jednomyslně 
 

9. Žádost pana Vomastka (Maratón klub Kladno) – pořádání závodů v běhu VII/2015 
Informace o žádosti pana Vomastka (Maratón klub Kladno) na pořádání závodů v běhu HALDA 
2016 – závody proběhnou v letním období.  
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje žádost pana Vomastka (Maratón klub Kladno) na pořádání 
závodů v běhu HALDA 2016.  
Schváleno jednomyslně 
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10.  Věcné břemeno společnosti RWE GasNet, s.r.o.   
Informace o smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek par.č. 1327/1, 1327/5 zapsaných na 
LV č. 10001 pro k.ú. Tuchlovice v celkové výši 2 178 Kč vč. DPH 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek par.č. 
1327/1, 1327/5 zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. Tuchlovice v celkové výši 2 178 Kč vč. DPH 
Schváleno jednomyslně 
 

11. Různé  
Informace o žádosti o přidělení bytu v DPS (pan Štrob), o průběhu jednání o dědictví po Josefu 
Dvořákovi – Obec zastoupena jako opatrovník Anny Srbové, o žádosti zveřejnění příspěvku 
ODS Tuchlovice do Tuchlovických novin, žádosti Stavební a realitní spol. s r.o. o schůzku a 
dokončení  projektu „SMS info kanál“ pro lepší informovanost občanů obce. 
Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí výše uvedené informace tj. o přidělení bytu v DPS 
(pan Štrob), o průběhu jednání o dědictví po Josefu Dvořákovi – Obec zastoupena jako 
opatrovník Anny Srbové, o žádosti zveřejnění příspěvku ODS Tuchlovice do Tuchlovických 
novin, žádosti Stavební a realitní spol. s r.o. o schůzku a dokončení  projektu „SMS info kanál“ 
pro lepší informovanost občanů obce. 
Schváleno jednomyslně 
 
 

12. Závěr 
 

Jednání rady bylo ukončeno v 17,45 hod. Další jednání rady –  pátek 11. 12.2015 od 14,00 hod. 
 
Zapsala: Iva Pencová 
 
Mgr. Jaroslav Pošta v. r.   Ověřovatelé: Mgr. Jan Bejček v. r.  
 
Starosta obce         Ing. Fojt Stanislav v. r.   


