Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov konaného dne 3.4. 2009 od 19:00
hodin v kanceláři OÚ Tlumačov.
Jednací číslo: 25
Účast:
Konop Jaroslav, Matějec Miroslav, Ticháčková Anna, Hruška Josef, Hrušková Hana,
Kuneš Josef, Bc. Kabourek Miroslav.
Omluveni:
Program:
1. Zahájení.
2. Schválení programu a určení ověřovatelů zápisu.
3. Kontrola plnění usnesení.
4. Provozní záležitosti.
5. Diskuse.
6. Usnesení.
7. Závěr.
Ad 1. Zahájení.
Starosta přivítal přítomné a zahájil jednání ZO.
Ad 2. Schválení programu a určení ověřovatelů zápisu.
Starosta přednesl návrh programu zasedání ZO a návrh ověřovatelů zápisu. Určeni
Ticháčková Anna a Kuneš Josef.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
Obecní zastupitelstvo schvaluje program ZO a ověřovatelé zápisu.
Ad3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne 6.3. 2009.
Usnesení splněno.
Ad4. Provozní záležitosti.
1. Žádost obce o bezúplatný převod nemovitosti z ČR do vlastnictví obce Tlumačov.
Starosta předložil žádost o bezúplatný převod nemovitosti p.č.1927/23 v k.ú. Tlumačov u
Domažlic ve vlastnictví ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o
pozemek, který se nachází pod chodníkem k MŠ.
2. Žádost obce o bezúplatný převod nemovitosti z ČR do vlastnictví obce Tlumačov.
Starosta předložil žádost o bezúplatný převod nemovitosti p.č. 1929/1-orná půda a 1927/1ostatní komunikace v k.ú. Tlumačov u Domažlic ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR do
vlastnictví obce Tlumačov. Jedná se o pozemek, komunikace v horní části obce od č.p.40 a u
MŠ (Souhrádích).
3. Žádost obce o pořízení změny územního plánu obce Tlumačov č.1.
Z důvodu rozhodnutí ZO o úpravě návrhu zpracování zadání změny ÚP č.1 ze zasedání ZO
dne 23.1.09 (č.j.23), požádá obec Tlumačov MěÚ Domažlice odbor výstavby a ÚP o
provedení změny následujících lokalit: p.č. 297/28, 762/17, 762/123, 1908/14, 1908/26,
1488/3, 1583/9, 1598/1, 1598/2, 1569/10, 1569/12, 1493/10, /11,/12/,/13 a /18, 543/74,
615/10, 615/11, 135/1, 297/27, 208/17, 208/16. Dále cca 10-ti RD, na části pozemku p.č. 286
dle KN, resp. na pozemcích p.č. 297/1, 295/1, 294, 293, 292, 291, 290, 289, 288, 287, 286,
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1/1, 5/1 dle PK v k.ú. Tlumačov. Tímto pověřuje starostu obce ke všem úkonům potřebných
k provedení změně ÚP č.1.
4. Volby do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6.června 2009
Starosta informoval o volbách do EP a navrhl:
- šest členů okrskové volební komise
- jeden volební okrsek v sídle v kanceláři OÚ Tlumačov
Starosta jmenuje zapisovatele OVK Josefa Hrušku.
5. Návrh dohody o provedení práce.
Na základě odstranění a vyčištění porostu a větví po kůrovci v obecním lese podal p.Kuneš
návrh na sepsání dohody o provedení práce p. Procházka Tomáš č.p 44 a Adamec Jan č.p.76
výše mzdy činí na vyčištění jednoho m3 těžby 45,- Kč.
Ad 5. Diskuse.
Pan starosta: a.) Seznámil zasedání s výsledkem dotace z PK ohledně opravy střechy
KD.Dotace z PK nulová, jsme třináctí v pořadí jako náhradníci.
b.) Předložil žádost SŽDC s.o.SDC Plzeň k uzavírce železničního přejezdu v Domažlicích na
trati Plzeň – Č.Kubice u žel.zastávky Domažlice město ve dnech 12.5.09 do 14.5.09 18.00
hod.nepřetržitě.
c.) Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude 5. května.
Pan místostarosta: Informoval o připojení vodovodu vrtu do zbrojnice SDH.
Paní Hana Ticháčková: Dotaz ohledně dokončení terénní úpravy u chodníku při místní
komunikaci v Tlumačově. Dotaz ohledně úpravy komunikací a pozemků v horní části obce.
Pan starosta odpovídá na dotaz paní Ticháčkové-terénní úpravy zajistí firma
Domažlice, úpravy v horní části obce zajistí Investtel.

Ptáčník

Pan Václav Sladký upozorňuje na nutnost opravy místních komunikací v obci.
Pan Matějec Miroslav – nutno zajistit opraváře na plynový kotel v kulturním domě.
Paní Hrušková Hana informuje o zajištění prací spojených s nátěrem dětských prolézaček na
návsi.
Pan Kuneš Josef podal informaci ohledně osázení stromků v obecním lese.

Ad 6. Usnesení.
ZO schvaluje:
1. Žádost obce o bezúplatný převod nemovitosti p.č.1927/23 v k.ú.Tlumačov u Domažlic ve
vlastnictví ČR do vlastnictví obce Tlumačov.
2.Žádost obce o bezúplatný převod nemovitosti p.č. 1929/1-orná půda a 1927/1-ostatní
komunikace v k.ú. Tlumačov u Domažlic ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR do
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vlastnictví obce Tlumačov a pověřuje starostu obce ke všem úkonům potřebných k převodu
nemovitosti.
3. Žádost obce o pořízení a zpracování změny územního plánu obce Tlumačov č.1 a pověřuje
starostu obce ke všem úkonům potřebných k provedení změny ÚP č.1.
4. Do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6.června 2009
- šest členů okrskové volební komise
- jeden volební okrsek v sídle v kanceláři OÚ Tlumačov
5. Dohodu o provedení práce p. Procházkovi T. a Adamcovi J.
6. Žádost SŽDC k uzavírce železničního přejezdu u žel. zastávky Domažlice město.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel: 0

ZO bere na vědomí:
Informace uvedené v diskusi.
ZO ukládá:
Starostovi: 1.Přehodnotit finance na opravu střechy KD a podle výsledku opravu zařadil na
letošní, nebo příští rok.
2.Dále pokračovat v jednání ohledně ČOV.

Místostarostovi:
1.Úspěšně dokončit vodovod do zbrojnice SDH.
2.Zajistí opravu plynového kotle v kulturním domě.
Ad 7. Závěr:
Starosta přítomným poděkoval za účast.
Zapsal: Bc. Kabourek Miroslav

Schůze skončena: 20:30h

Podpisy ověřovatelů zápisu:

Starosta:

Místostarosta:
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