
U S N E S E N Í   č.   1/2021 
ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoraz z 20. 1. 2021 

 
OZ  p o   p r o j e d n á n í 

 
                                                  schvaluje 

1) Program a zápis z minulého jednání 

2) Přijetí dotace ve výši 480 000,- Kč z Programu 2017-2020 pro poskytování dotací 

z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu obnovy venkova na 

Rekonstrukci technologie úpravny vody Tuchoraz 

3) Dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 

 dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024  

4) Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mysliveckému spolku Tuchoraz  

Poskytnutí dotace z rozpočtu obce FC Tuchoraz 

5) Cenovou přílohu pro rok 2021 ke smlouvě o dílo na odvoz a likvidaci tuhého 

komunálního odpadu a tříděného komunálního odpadu   

6) Vyřazení cenové nabídky TNT Consulting 

Cenovou nabídku na firmy ELCOS GROUP s.r.o, V závětří 1036/4 Holešovice, 170 

00 Praha 7 na realizaci projektu „Rekonstrukce a výstavba nových chodníků v obci 

Tuchoraz“ v částce 139 150,- Kč včetně DPH  

7) Příkazní smlouvu na přípravu a realizaci  projektu  „Rekonstrukce a výstavba 

nových chodníků v obci Tuchoraz“ 

8) Uzavření dohody o stočném s Bohemia Apple,družstvo 

9) Smlouvu o odvozu odpadu kontejnerem obce Radim a uložení odpadu na řízenou 

skládku s obcí Radim 

10) Proúčtování  položek uvedených v žádosti MŠ proti rezervnímu fondu  

neschvaluje 
1) Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce SDH Tuchoraz 

poveřuje starostu 
1)  Podpisem dodatku  č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 

dopravě  v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010- 2024 

2)  Podpisem cenové přílohy pro rok 2021 ke smlouvě o na odvoz a likvidaci tuhého 
komunálního odpadu a tříděného komunálního odpadu 

3)  Podpisem Příkazní smlouvy 

4)  Podpisem dohody o stočném 

5)  Podpisem smlouvy o odvozu odpadu kontejnerem s obcí Radim 

 

       Vladimír Urbánek Miroslav Dežo 
 místostarosta          starosta 
 
 Vyvěšeno dne : 1.2. 2021 
 Sejmuto dne : 


