Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov konaného dne 6. 3. 2009 od 18:00
hodin v kanceláři OÚ Tlumačov.
Jednací číslo: 24
Účast:
Konop Jaroslav, Matějec Miroslav, Ticháčková Anna, Hruška Josef, Hrušková Hana,
Kuneš Josef,
Omluven: 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: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání OZ ze dne 23.1. 2009.
Usnesení splněno.
Ad4. Provozní záležitosti.
1. Návrh odměn za rok 2008 pro členy výborů, zastupitelstva obce a knihovníka, kronikáře,
velitele JPO V. a obsluha plynového kotle KD a dohody o provedení práce.. Viz příloha č.1
2. Projednání „Podmínek na poskytnutí dotace na pořízení CzechPOINT“.
Starosta předložil podmínky, na které je poskytnutí dotace vázáno - pořízení CzechPOINTu
(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) – pořízení technického a
technologického vybavení kontaktního místa veřejné správy, v kanceláři OÚ. Jedná se o
přijetí finančních prostředků v rámci Integrovaného operačního programu vyhlášeného MV
ČR. Max. výše dotace činí 93.927,-Kč, tj. 100% celkových způsobilých výdajů, 15% je nutné
dofinancovat z obecního rozpočtu.
3. Projednání smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti.
Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, převede bezúplatně do
vlastnictví Obce Tlumačov pozemkovou parcelu KN 1926/18 o výměře 124 m2, ost.plocha
v k.ú. Tlumačov u Domažlic. Jedná se o pozemek, který se nachází pod chodníkem k MŠ.
4. Projednání „Kontrolní řád obce Tlumačov.
Starosta předložil směrnice zákona č.320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě ve
znění pozdějších předpisů.
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5.Oběh účetních dokladů.
Starosta předložil směrnice „Oběhu účetních dokladů“ související s vnitřním kontrolním
systémem obce, který je zpracovaný v samostatné vnitřní směrnici „Kontrolní řád obce
Tlumačov“.
6.Projednání roční účetní závěrky mateřské školy za r.2008.
Starosta předložil žádost ředitelky MŠ o schválení roční účetní uzávěrky za r.2008 a rozdělení
hospodářského výsledku ve výši 19.768,26 Kč. Podle zák.č.250/2000 Sb. v platném znění,
80% do fondu odměn (15.814,-Kč) a 20% do fondu rezerv (3.954,-Kč).
7.Žádost ředitelky MŠ o vyplacení finančních prostředků z rozvojového programu.
Starosta předložil žádost ředitelky MŠ o vyplacení finančních prostředků z rozvojového
programu „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogickým
pracovníkům s ohledem na kvalitu jejich práce“. Na účet MŠ byly zaslány finanční prostředky
na realizaci rozvojového programu na 1. čtvrtletí 09 ve výši 8.000,- Kč. Výše odměny pro
Jaroslavu Malou ředitelku MŠ ZO navrhuje 4.000,- Kč.
8. Žádost Obce Tlumačov o vydání rozhodnutí k pokácení stromu na p.č.1895/14.
9. Žádost pana MUDr.Lošeňuka Petra, bytem Česká Kubice 95 o vyjádření s provedením
rekonstrukce, včetně technické vybavenosti v RD na Filipovo Hoře č.p. 7.
Ad 5. Diskuse.
Pan starosta: Z důvodu usnadnění administrativní práce na úseku financování požaduje od ZO
zmocnění provádět rozpočtové změny v kapitolách obecního rozpočtu.
-Informoval o Nařízení Státní veterinární správy Č.j.2009/1044/SVS ohledně očkování skotu,
ovcí a koz starších 3 měsíců pro katarální horečku.
Paní Hrušková: OS ČČK v Domažlicích nabízí dětský letní tábor. (Úřední deska)
Pan Švec: Nabídl vyřezání náletové dřeviny v dolní části obce.
-Nefunguje aktualizace obecních internetových stránek.
-Upozornil na problém uzavírání MŠ v Tlumačově.
Místostarosta: Návrh na zhotovení stojanu pro májku a vánoční strom.
Ad 6. Usnesení
OZ schvaluje:
Program zasedání OZ.
Určení ověřovatelů zápisu.
Odměny za rok 2008 pro členy výborů, zastupitelstva obce a knihovníka, kronikáře, velitele
JPO a obsluha plynového kotle KD a dohody o provedení práce. Viz příloha č.1
„Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na pořízení CzechPOINTu“, které jsou součástí
podané žádosti.
Z obecního rozpočtu dofinancovat výdaje na pořízení CzechPOINTu ve výši 15% celkových
způsobilých výdajů.
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Bezúplatný převod pozemkové parcely KN 1926/18 o výměře 124 m2. ost.pl.v k.ú.Tlumačov
u Domažlic z ČR do vlastnictví Obce Tlumačov.
Kontrolní řád Obce Tlumačov o finanční kontrole ve veřejné správě.
Směrnice“Oběh účetních dokladů“
Účetní uzávěrku MŠ za rok 2008 a rozdělení hospodářského výsledku - viz bod 6.
Žádost ředitelky MŠ o vyplacení finančních prostředků z rozvojového programu ve výši
4.000,- Kč.
Žádost Obce Tlumačov k pokácení stromu na p.č. 1895/14.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
OZ bere na vědomí:
Žádost stavebníka pana MUDr. Lošeňuka Petra, s provedením rekonstrukce-celková oprava
včetně technické vybavenosti RD na F.Hoře č.p. 7.
OZ ruší:
Směrnice k zabezpečení vnitřního kontrolního systému z 11.5.2005
Směrnice“Oběh účetních dokladů“s účinností od 1.1.2007
Obecně závaznou vyhlášku č.1/2004 o místním poplatku za provoz, systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
OZ zmocňuje:
Starostu obce k oprávnění provádět rozpočtové změny v kapitolách obecního rozpočtu.
OZ ukládá:
Starostovi:
1. Hospodárně realizovat pořízení technického a technologického vybavení kontaktního místa
CzechPOINTu.
Místostarostovi:
1.Zajistit zhotovení stojanu pro májku v parčíku.
Ad 7. Závěr:
Starosta přítomným poděkoval za účast.
Zapsal: Hruška Josef

Schůze skončena:19:15 hod.

Podpisy ověřovatelů zápisu:

Starosta:

Místostarosta:
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