ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE TLUSTICE
ZA OBDOBÍ 5.12.2016-2.3.2017

Jednání rady obce (RO)
•
•
•

Počet jednání: 6
Účast: 3x 100%, omluveni 1x Ing. J. Chaloupecký (pracovní důvody), 1x J. Červenka
(čerpání dovolené)
Hosté: A. Sládek

Obecní majetek
RO schválila
•
•
•
•

návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, p.č. 526/8 – A. Sládek a P.
Sládková (v poupraveném znění dle připomínek RO ze dne 19.12.2016)
návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, p.č. 526/12,13,14,15 – A.
Sládek v poupraveném znění dle připomínek RO ze dne 19.12.2016
krátkodobý pronájem letištní plochy pro ASK Hořovice, Rallye Hořovice 27. – 29. 4. 2017
zapůjčení letištní plochy na Velkou cenu Hořovice HZS SK Beroun

RO navrhuje ZO ke schválení
•

úpravu výše ročního nájemného nebytových prostor a souvisejících služeb následovně:
o nájemné na 280 Kč za m2
o dodávka tepla 2000 Kč
o úklid společných prostor a užívání toalet 2000 Kč

ZŠ a MŠ Tlustice
RO schválila
•

nákup konvektomatu do školní kuchyně pro snadnější přípravu jídel

RO vzala na vědomí
•

žádost ředitelky ZŠ a MŠ o uzavření školy přes hlavní prázdniny. Rozhodnutí o schválení nebo
úpravě termínu bude učiněno do 30.4.2017

Odpadové hospodářství
RO schválila
•

zdvojnásobení poplatků za TKO neplatičům za rok 2016, pokud včas neuhradí závazky do
21.12.2016

1

Rozvoj obce, výstavba
RO schválila
•
•

výsledné pořadí vyhodnocení nabídek na akci „Výstavba spojovacího chodníku Tlustice –
Hořovice – 2. etapa“ dle výběrové komise a potvrdila je v daném pořadí
nabídku firmy Kabelspoj. s.r.o. na vypracování pasportu veřejného osvětlení dle uvedené
nabídky

Ostatní
RO vzala na vědomí
•

informaci KÚSK Praha o rozhodnutí k odvolání Obce Tlustice ze dne 24.8. 2016
o zrušena změna stavby před jejím dokončením ve společném územním a stavebním
řízení: „prodejna maloobchodu se stavebním materiálem včetně napojení na
inženýrské sítě, oplocení a zpevněných ploch a jímky pro účely kremace zvířat ze
zájmových chovů“ na pozemku p.č. 354 (parcela zjednodušené evidence) v
katastrálním území Tlustice  vráceno k novému projednání stavebnímu úřadu

Běžící projekty
•
•
•
•
•

Projektování rekonstrukce silno- a slaboproudých elektrorozvodů v budově ZŠ a MŠ,
projektová dokumentace bude předána do 31.3.2017
Chodník do Hořovic – 2. etapa – výběrové řízení vyhrála Skanska a.s. – termín: ?
Víceúčelové hřiště – termín dokončení a předání: 31.5.2017
Místní komunikace: finalizace příprav na stavební povolení
Revitalizace veřejného osvětlení: objednáno vypracování pasportu VO

Zprávu zapsal a přednesl:
Ing. Jan Chaloupecký, místostarosta obce
Obec Tlustice
2.3.2017
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