Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov konaného dne 3. 7. 2009 od 19:00
hodin v kanceláři OÚ Tlumačov.
Jednací číslo: 27
Účast:
Konop Jaroslav, Matějec Miroslav, Ticháčková Anna, Hruška Josef, Kuneš Josef,
Bc. Kabourek Miroslav.
Omluveni: Hrušková Hana
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: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ZO a ověřovatelé zápisu.
Ad3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne 15.5. 2009.
Usnesení splněno.
Ad4. Provozní záležitosti.
1. Projednání žádosti Josefa Dufka na odkoupení obecního pozemku.
Starosta předložil k projednání žádost Josefa Dufka na odkoupení obecního pozemku, který se
nachází před jeho domem čp. 71. Jedná se o část pozemku v k.ú.Tlumačov u Domažlic p.č.
1895/1, ostatní plocha s nově vzniklou parcelou č. 1895/25 o výměře 12 m2.. Cena pozemku
podle znaleckého posudku č. 1322-83/09 činí 14,57 Kč/m2.
2. Projednání zápisu kontrolního výboru obce Tlumačov.
Ticháčková Anna předložila zápis z provedené kontroly ze dne 20.5.2009
3. Vyhodnocení návrhu zadání změny č.1 územní plán obce (ÚPO) Tlumačov.
Na základě uplatněných připomínek, požadavků a podnětů dotčených orgánů(dále DO)
zpracoval Mě.Ú.Domažlice odbor výstavby a ÚP vyhodnocení návrhu zadání, které by měl
následně schválit za těchto podmínek:
Lokality Z1/1, Z1/9, Z1/10, Z1/11 a Z1/12 – budou zařazeny do Návrhu změny č. 1 ÚPO
Tlumačov.
Lokality Z1/7, Z1/8, Z1/13 – na základě požadavků DO a následného Vyhodnocení návrhu
zadání budou zařazeny s podmínkami do Návrhu změny č.1 ÚPO Tlumačov.
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Lokalita Z1/2, Z1/3, Z1/4a, Z1/4b, Z1/5, Z1/6 – na základě požadavků DO a následného
Vyhodnocení návrhu zadání nebudou projednávány v dalším stupni tj. „Návrhu změny č.1
ÚPO Tlumačov“.
Lokalita Z1/14 – bude dodatečně zařazena do Návrhu změny č. 1 ÚPO Tlumačov.
4. Převedení čísla popisného.
Z důvodu přidělení č.p. na stp.č. 80/3 a 80/4 (autolakovna) požadují vlastníci Milan Havel a
Jiří Huml převést č.p. 122 ze stp.č. 80/1 (RD) na výše uvedené stp. čísla. Nové č.p. na RD
80/1 bude přiděleno č. 64.
5. Projednání smlouvy o zajištění administrace dotace na CzechPOINT.
Starosta předložil návrh smlouvy o zajištění administrace dotace na CzechPOINT. Jedná se o
služby Administrativního centra související s projekty eCovemmentu. Cena za tyto služby
činí 1.000,-Kč.
6.Projednání zápisu z finančního výboru obce Tlumačov.
Matějec předložil zápis z provedené kontroly ze dne 31.5.2009.
7. Změna rozpočtové skladby.
Starosta předložil změnu rozpočtové skladby – viz příloha.
Ad 5. Diskuse.
Pan starosta: a) stížnost Jitky Adámkové na parkování vozidel v dolní části obce. Starosta
upozornil uživatele motorových vozidel, kteří porušují pravidla na pozemních komunikacích.
b) nabídka prodeje nemovitosti p.č. 18 na čp. 73 majitelů Smazal J. a Hrušková Anna.
c) projednána inspekční zpráva č.j.ČŠI – 1155/09-04 z inspekce z MŠ
d) Kuneš Josef informoval o pracích provedených v obecním lese.
Ad 6. Usnesení
Kabourek přednesl návrh usnesení s následujícím výsledkem:
ZO schvaluje:
1. Prodej pozemku č. 1895/25 o výměře 12 m2.. Cena pozemku 14,57 Kč/m2.
2. Zápis kontrolního výboru obce Tlumačov.
3.„Zadání změny č.1 ÚPO Tlumačov“ dodatečně zařadit lokalitu Z1/14, která řeší změnu
funkčního využití stávajícího objektu na stp.č. 179 v obci Filipova Hora v k.ú. Tlumačov u
Domažlic v ploše občanského vybavení na plochu bydlení venkovského typu.
4.„Zadání změny č.1 ÚPO Tlumačov“ za podmínek obsažených ve Vyhodnocení návrhu
zadání, kromě lokality Z1/2 – požádat o přehodnocení, a s vyřazením lokalit Z1/3, Z1/4a,
Z1/4b, Z1/5, Z1/6 .
5. S přidělením č.p. 122 na stp.č. 80/3 a 80/4, a přidělení č.p.64 na stp.č. 80/1.
6. Smlouvu o zajištění administrace dotace na CzechPOINT v ceně 1.000,-Kč.
7. Zápis finanční komise obce Tlumačov
8. Změnu rozpočtové skladby
Pro: 6
Proti: 0

Zdržel:
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ZO ukládá:
Starostovi:
1.Dále pokračovat v jednání ohledně vodovodu MŠ
2. Projednat nabídku prodeje nemovitosti p.č. 18 na čp. 73 majitelů Smazal J. a Hrušková
Anna.
3. Zajistit možnost opravy vodovodu v MŠ.
Ad 7. Závěr:
Starosta přítomným poděkoval za účast.
Zapsal: Bc. Kabourek Miroslav

Schůze skončena: 21:00h

Podpisy ověřovatelů zápisu:

Starosta:

Místostarosta:
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