Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov konaného dne 15. 5. 2009 od
19:00 hodin v kanceláři OÚ Tlumačov.
Jednací číslo: 26
Účast:
Konop Jaroslav, Matějec Miroslav, Ticháčková Anna, Hruška Josef, Hrušková Hana,
Kuneš Josef, Bc. Kabourek Miroslav.
Omluveni:
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 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
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ZO a ověřovatelé zápisu.
Ad3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne 4. 7. 2009.
Usnesení splněno.
Ad4. Provozní záležitosti.
1. Výběr dodavatele v rámci realizace projektu CzechPOINT.
Starosta předložil nabídky čtyř subjektů na dodávku zařízení na kontaktní místo CzechPOINT
a) Auto Cont, Ing Jan Kubíček, Plzeň
b) JaFa H+S spol.s r.o., Domažlice
c) KTplus kancelářská a výpočetní technika, Domažlice
d) Tomáš Barhoň-TBW, Kdyně
Po posouzení cenové hladiny nabízené technologie a služeb, zastupitelstvo vybralo nabídku
v souladu se zákonem č.137/06 Sb. fa.Tomáš Barhoň-TBW, Kdyně.
2. Žádost manželů Haladových, Pelechy 36 na pronájem pozemku 1551/1.
Starosta předložil žádost Augustiny a Josefa Haladových na pronájem části pozemku p.č.
1551/1 o výměře 2936 m2, ostatní plocha v k.ú. Pelechy, jejímž vlastníkem je Obec
Tlumačov (bývalá skládka odpadu u točny autobusu). Návrh nájemného 100,- Kč ročně.
3. Zveřejnění záměru prodeje pozemku.
Starosta předložil záměr prodeje část pozemku p.č.1895/1 v k.ú. Tlumačov u Domažlic,
ostatní plocha s nově vzniklou parcelou č. 1895/25 o výměře 12 m2.
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4. Připomínky k návrhu změny č.1 územního plánu obce Tlumačov.
Projednáno stanovisko zastupitelstva k navrhované změně č.1 územního plánu obce
Tlumačov a na Filipově Hoře. K návrhu změny v obci Tlumačov nebyly žádné připomínky.
Připomínky ke změně v části Filipova Hora a Krásnice.
OZ nesouhlasí s rozšířením územního plánu lokality č. Z1/3,Z1/4a,Z1/4b,Z1/5,Z1/6,

5. Závěrečný účet za rok 2008 obce Tlumačov.
Projednán závěrečný účet obce za r.2008 – bez připomínek. Dále projednána zpráva o
provedených finančních a účinnosti vnitřního kontrolního systému obce za r.2008.
6.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“. Výše odměny na II.čtvrtletí pro Jaroslavu
Malou ředitelku MŠ ZO navrhuje 4.000,- Kč.
7. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy.
Starosta předložil návrh budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení výpustného
potrubí a zabudování hráze na parcele č. 676/2 k.ú. Tlumačov, která je ve vlastnictví obce.
Předmět budoucí smlouvy je stavba: „Tlumačov-obnova MVN (malá vodní nádrž) a tůně“.
Investor stavby MS Jestřáb Tlumačov. Smluvní strany: Myslivecké sdružení Jestřáb
Tlumačov a Obec Tlumačov.
Ad 5. Diskuse.
Pan starosta:a) předložil „Závěrečný účet za rok 2008“ Svazku Domažlicko.
b) Dokončen průzkumný vrt v MŠ – tel. výsledky z laboratoře pozitivní, voda obsahuje Ni.
c)Žádost MS Jestřáb Tlumačov o vydání souhlasu se stavbou „Tlumačov-obnova MVN a
tůně“, která bude částečně na pozemku č. 676/2 a je ve vlastní obce Tlumačov. Další
pozemky obce p.č. 762/111, 99, 107,101 a 676/2,29, 31, které budou nezbytně nutné o šířce
3m využity jako přístup na stavbu.
Pan März Václav č. 22 Fil. Hora
Upozorňuje na skutečnost, že pokud se bude obec Filipova Hora rozšiřovat bude nutno řešit
dopravní komunikace.
Pan Petr Lošeňuk č.p. 7.Fil. Hora
Již v současné době je problém s nedostatkem vody ve studních.Doporučuje před zvážením
nové výstavby zajistit hydrogeologický průzkum lokality Filipova Hora.
Pan Märc Václav č. p. 22.Fil. Hora
upozorňuje že pro případné zájemce o stavbu rodinného domku v obci Filipova Hora je
možno využít volných stavebních parcel určených platným územním plánem , případně
stávajících stavebních objektů nabídnutých k prodeji.
Paní Hrušková – poděkování panu Sladkému za zajištění barev a nářadí které byly použity
na opravu dětských prolézaček.
Pan Hruška – dne 5 a 6 června budou volby do EU. Další zasedání ZO je 3.7.09 od 19.00 hod.
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Ad 6. Usnesení
ZO schvaluje:
1. Výběr dodavatele v rámci realizace projektu CzechPOINT fa.Tomáš Barhoň-TBW,Kdyně
2. Žádost manželů Haladových, bytem Pelechy 36 a pověřuje starostu na sepsání „Nájemní
smlouvy “ s nájmem 100,-Kč ročně.
3. Záměr prodeje část pozemku p.č.1895/1 v k.ú. Tlumačov u Domažlic, ostatní plocha s nově
vzniklou parcelou č. 1895/25 o výměře 12 m2.
4. Závěrečný účet za rok 2008 obce Tlumačov.
5. Odměnu pro Jaroslavu Malou ředitelku MŠ ZO ve výši 4.000,- Kč.
6. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení výpustného
potrubí a zabudování hráze na parcele č. 676/2 k.ú. Tlumačov.
7. Závěrečný účet za rok 2008“ Svazku Domažlicko.
8.Stavbou „Tlumačov-obnova MVN a tůně“,kterou bude provádět MS Tlumačov a bude
částečně na pozemku č. 676/2, jejímž vlastníkem je obec Tlumačov.
9.Pozemky obce p.č. 762/111, 99, 107,101 a 676/2,29, 31, které budou nezbytně nutné o šířce
3m využity jako přístup na stavbu „Tlumačov-obnova MVN a tůně“.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
ZO zamítá:
Návrh změny územního plánu lokality v obci Filipova Hora a Krásnice
č. Z1/3,Z1/4a,Z1/4b,Z1/5,Z1/6,
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 1
ZO bere na vědomí:
Připomínky z diskuse.
ZO ukládá:
Starostovi:
1.Dále pokračovat v jednání ohledně vodovodu pro MŠ.
2. Informovat se ohledně možnosti dotace v souvislosti zjištění kvality pitné vody pro MŠ
Místostarostovi:
1. Prověřit stav opravy plynového kotle v kult. domě a hlavního uzávěru plynu před OÚ
Ad 7. Závěr:
Starosta přítomným poděkoval za účast.
Zapsal: Bc. Kabourek Miroslav

Schůze skončena: 20:35h

Podpisy ověřovatelů zápisu:

Starosta:

Místostarosta:
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