
  U S N E S E N Í   č.   3/2020 
ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoraz ze 13. 5. 2020 

 
                                                   OZ  p o   p r o j e d n á n í 
 
                                                   
                                                        s c h v a l u j e 
 

1/ Program a zápis z minulého jednání 

2/ Rozpočtového opatření č. 3. 

3/ Změnu č. 4 územního plánu obce Tuchoraz 

4/ Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce 
5/ Převod HV MŠ za rok 2019 

6/ Vyřazení zmařené investice – veřejný rozhlas  

7/ Účetní závěrku obce Tuchoraz za rok 2019 a  pověřuje pí. Evu Veselou sepsáním 

protokolu o řádném schválení účetní závěrky obce Tuchoraz 

8/ Účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace MŠ Tuchoraz za rok 2019 a pověřuje  

pí. Evu Veselou sepsáním protokolu o řádném schválení účetní závěrky Mateřské 

školy  Tuchoraz 
9/ závěrečný účet obce společně se zprávou o kontrole hospodaření za rok 2019 bez výhrad 
10/ Převod HV obce Tuchoraz za rok 2019 

11/ finanční příspěvek organizaci Domácí hospic Nablízku ve výši 3.000,- Kč. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu obce 
12/ dodatek  č. 3 o pronájmu p.č. 126 firmě Sady Tuchoraz. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu obce 
13/ poskytnutí dotace FC Tuchoraz ve výši 100.000,- Kč na objekt sportovní haly. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu obce 
14/ cenovou nabídku na servis ČOV a DČS od firmy VODA CZ SERVICE s.r.o. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu obce 
15/ cenovou nabídku na podání žádosti o dotaci a s ní spojené administrativní úkony od   
 firmy TNT consulting na kompostéry pro občany a stěpkovač, podpisem smlouvy pověřuje 
starostu obce 
16/ smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemenu, a to uložení kabelu NN na p.č. 35/41, 
podpisem smlouvy pověřuje starostu obce 
17/ s cenovou nabídku na vybudování fitparku v obci Tuchoraz od firmy COLMEX s.r.o., a 
to ve výši 149.984,- Kč. Zpracováním objednávky pověřuje starostu obce 
18/  dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné   služby ve veřejné linkové dopravě linky  
PID 660. Měsíční poplatek za službu činí  9.160,50 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu obce 
 

 

 
                                       bere na vědomí 
 
1/ opatření na omezené užívání pitné vody z vodovodu od 1. 5. 2020 do 31. 7. 2020. Vodu 
je možné používat jen pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům 
2/ Diskusní příspěvky ohledně projektové dokumentace na chodníky a sekání trávy v obci 
            



 
z a m í t á 

 

 

1/ Příspěvek Diakonii Broumov 

2/ Příspěvek Lince bezpečí 

 

 

 

 Vladimír Urbánek                                                                         Miroslav  Dežo          

místostarosta  obce                                                                          starosta obce  

 

 

 

 

 Vyvěšeno dne : 21. 5. 2020 

 Sejmuto dne : 


