Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov konaného dne 4. 9. 2009 od 19:00
hodin v kanceláři OÚ Tlumačov.
Jednací číslo: 28
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 3. 7. 2009.
Usnesení splněno.
Ad4. Provozní záležitosti.
1.Návrh změny č.1 ÚPO Tlumačov, lokality Z1/3 na F.Hoře.
Projednán požadavek vlastníka pozemku parc.č.1488/3 a st.parc.č.318 v k.ú.Tlumačov na
rozšíření stávajícího objektu a zahrnutí dotčených pozemků z ploch vedených jako „zahrady a
sady“ do ploch s funkčním využitím „územní rekreační zástavby“. (Lokalita č. Z 1/3 původně
zamýšlená pro výstavbu RD)
2. Projednání žádosti pana Ing.Šámala na stavbu přístřešku pro uskladnění sena.
OZ projednalo žádost Ing. Šámala Petra na stavbu přístřešku pro uskladnění sena na parc.č.
1532 v k.ú.Tlumačov v části obce F.Hora.
3.Projednání dohody o provedení práce.
Projednán návrh dohody o provedení práce, úklid po rekonstrukci sociálního zařízení a
malování chodby MŠ a OÚ pro paní Velkovou Magdu.
Ad 5. Diskuse.
Pan starosta: a) podal informaci k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se
mají konat ve dne 9. a 10. října. Volební okrsek č.1 – budova OÚ Tlumačov čp.107, kancelář
OÚ – šest členů OVK, zapisovatelka: Marie Matějcová.
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b) podal informaci o postupu výstavby kanalizace a ČOV. V současné době se připravuje ÚP.
Požádal zastupitele o výpomoc při vyplňování dotazníků, které budou sloužit k výkresové
dokumentaci kanalizace a přípojek k vlastníkům nemovitosti.
Místostarosta: Podal informaci o stavbě„Vrtaná studna a vodovod pro MŠ a OÚ Tlumačov.
Sladký Václav informuje o termínu oslavy výročí 120 let hasičů v naší obci.Navrhuje
zakoupit stan.
Hrušková Hana informuje o návštěvě obce Tlumačov na Moravě.
Ad 6. Usnesení
ZO schvaluje:
1. Změnu č.1 ÚPO Tlumačov, lokality Z1/3 na F.Hoře.
Na požadavek vlastníka pozemku parc.č.1488/3 a st.parc.č.318 v k.ú.Tlumačov na rozšíření
stávajícího objektu a zahrnutí dotčených pozemků z ploch vedených jako „zahrady a sady“ do
ploch s funkčním využitím „územní rekreační zástavby“. Podmínka půdorysné velikosti
objektu do 120 m2.
Pro: 5

Proti: 1

Zdržel: 1

2. Dohodu o provedení práce Magdy Velkové
Pro: 7
Proti:0
Zdržel:0
ZO bere na vědomí:
Žádost pana Ing.Šámala na stavbu přístřešku pro uskladnění sena na parc.č. 1532
v k.ú.Tlumačov v části obce F.Hora.

ZO ukládá:
Starostovi:
Dále pokračovat v jednání ohledně výstavby kanalizace a ČOV.
Místostarostovi:
Zajistit úklid lokality v bývalé střelnici Svazarmu.
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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