Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov konaného dne 3.10. 2008 od 19:00
hodin v kanceláři OÚ Tlumačov.
Jednací číslo: 20
Účast:
Konop Jaroslav,Ticháčková Anna, Hruška Josef, Kuneš Josef, Matějec Miroslav,
Hrušková Hana, Bc. Kabourek Miroslav.
Program:
1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisů.
3. Kontrola plnění usnesení.
4. Provozní záležitosti.
5. Diskuse.
6. Usnesení.
7. Závěr.
Ad 1. Zahájení.
Starosta přivítal přítomné a zahájil jednání OZ.
Ad 2. Určení ověřovatelů zápisů.
Ověřovateli zápisu určeni Ticháčková Anna a Kuneš Josef.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání OZ ze dne 5.9. 2008.
Starostovi:
1. Zajistit projednání územního plánu rozvoje obce.Jednání stále probíhá.
2. Zajistit osazení kontejneru s více otvory na místo stávajícího v obci F.Hora.Po
projednání s TS Domažlice bude zachován současný kontejner.
3. Vstoupit v jednání se starostou obce Všeruby ohledně plánované výstavby
bioelektrárny na Maxově.Pan starosta se zúčastnil pracovní schůzky OZ Všeruby
ohledně výstavby bioelektrárny. Bude provedeno místní šetření.
Místostarostovi:
1. Prověřit veřejné osvětlení v obci F. Hora a možnost prodloužení doby svícení.Bude
zajištěno noční osvětlení nepřetržitě.
2. Prověřit stav komunikací v obci Fil.Hora se zaměřením na možnost snížení rychlosti
v obci a zajištění údržby v zimním období.
Zaslána žádost o vyjádření DI policie ČR.
Údržba komunikací v zimním období zajištěna smluvně LST Trhanov.

Ad4. Provozní záležitosti.

1. Odměna knihovníkovi z důvodu aktualizace seznamu v databázi knižních titulů ve
výši 2000,-Kč.
2. Projednán návrh na prohlášení kulturní památky –smírčí kříž v Tlumačově.
3. Projednány úkoly spojené s volbami do Zastupitelstva Plzeňského kraje.
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4. Žádost ředitelky MŠ paní Jaroslavy Malé o schválení mimořádné odměny.
5. Podána informace ohledně kabelizace v horní části obce.
6. Žádost paní Hany Hruškové o uzavření smlouvy o využívání systému nakládání
s komunálním odpadem na katastru obce Tlumačov.
7. Podána informace o sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu.Termín
v úterý 14 října

Ad 5. Diskuse.
Kabourek Miroslav-připomínka k osvětlení vánočního stromku.
Kuneš Josef- nutno zajistit pálení větví v obecním lese.

Ad 6. Usnesení
OZ schvaluje:
Program zasedání OZ.
Určení ověřovatelů zápisu.
Odměnu knihovníkovi z důvodu aktualizace seznamu v databázi
2000,-Kč.

knižních titulů ve výši

Schvaluje návrh na prohlášení kulturní památky –smírčí kříž v Tlumačově.
Žádost ředitelky MŠ paní Jaroslavy Malé o mimořádnou odměnu z finančních prostředků
mimo obecní rozpočet.
Žádost paní Hany Hruškové o uzavření smlouvy o využívání systému nakládání
s komunálním odpadem na katastru obce Tlumačov.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
OZ bere na vědomí:
Informaci ohledně kabelizace v horní části obce.
Informaci o sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Projednání úkolů spojených s volbami do Zastupitelstva Plzeňského kraje

OZ ukládá:
Starostovi:
Pokračovat v jednání ohledně územního plánu rozvoje obce.
Místostarostovi:
Zjistit informace ohledně zajištění vánoční výzdoby.
M. Kabourkovi a H. Hruškové:
Zajištění předvánočního setkání u vánočního stromku.
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Ad 7. Závěr:
Starosta přítomným poděkoval za účast.
Zapsal: Bc. Kabourek Miroslav

Schůze skončena: 21:00h

Podpisy ověřovatelů zápisu a starosty obce.

Podpis starosty:

místostarosty:
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