Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov konaného dne 4.12. 2009 od 19:00
hodin v pohostinství Tlumačov.
Jednací číslo: 30
Účast:
Konop Jaroslav, Matějec Miroslav, Ticháčková Anna, Hruška Josef, Hrušková Hana,
Kuneš Josef.
Omluveni: 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 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 2. 10. 2009.
Usnesení splněno.
Ad4. Provozní záležitosti.
1. Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva za r. 2009.
Místostarosta přednesl činnost ZO a OÚ za r. 2009.
2. Změna obecního rozpočtu za r. 2009.
Starosta přenesl návrh změny rozpočtu č.3. – viz příloha č.1.
3. Obecní rozpočet na r. 2010.
Starosta přednesl návrh obecního rozpočtu na r. 2010 s příjmy a výdaji ve výši 3.000.400,- Kč
a doporučil ZO zmocnit starostu k oprávnění provádět rozpočtové změny v kapitolách.
Rozpočet – viz příloha č.2.
4. Návrh složení inventarizační komise za r.2009.
Mistostarosta přednesl návrh na složení inventarizační komise: Předseda:Ticháčková Anna,
členové: Pejsar Jan, Matějcová Marie. Inventarizace obecního majetku k 31.12.2009.
5. Zřizovací listina příspěvkové organizace Mateřská škola Tlumačov.
Starosta předložil k projednání Zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřské školy
Tlumačov – bez připomínek.
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6. Návrh změny č.1 ÚPO Tlumačov, doplnění parcel.
Z1/1+10 –doplnění parc.č. 286/4 –změna z ploch vedených jako „orná půda“ do ploch
vedených jako „zahrady a sady“ (již schváleno v zastupitelstvu 2.10.09, j.č.29)
Z1/7 – doplnění parc.č. 543/54, 543/49 - RD
Z1/12- změna umístění ČOV na parc. č. 208/19
Z1/13- doplnění parc.č. 288/1 a 1/1 – RD
7.Smlouva o budoucí smlouvě kupní (ČOV)
Starosta předložil k projednání smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi obcí Tlumačov a
panem Josefem Vondrašem, vlastníkem parc.č. 208/19, která je vhodná pro umístění ČOV –
bez připomínek.
8.Projednání žádosti Marie Johánkové hospodské.
Místostarosta seznámil zasedání s žádostí hospodské o snížení nájmu v místní hospodě U
Matěje. Nyní je 2.000,- Kč měsíčně. Návrh ZO od 1.1.2010 - 1.000,.Kč měsíčně.
.
Ad 5. Diskuse.
a) pan starosta: podal informaci o postupu výstavby kanalizace a ČOV, územní souhlas,
zpracování projektové dokumentace, dotazníky, možnosti dotace od PK z projektu 1.2 Popora
b) požádal zastupitelstvo o vyjádření k uskutečnění srazu rodáků Tlumačov dne 31.7.2010
c) požádal zastupitelstvo o vyjádření k založení stavebního spoření s cílovou částkou 1 mil.
Kč a vložením jednorázové částky 0,5 mil.Kč do stavební spoření za účelem výstavby
kanalizace a ČOV.
d) žádost o dotaci PK na „Opravu střechy na KD v Tlumačově“.
e) pan místostarosta: seznámil zasedání s žádostí Anny Kabourkové o zhotovení veřejného
osvětlení k domu čp. 61.
f)další zasedání zastupitelstva obce se koná 29.ledna 2010 v 18.00 v kanceláři OÚ Tlumačov.
g) p.Kuneš-dokončena těžba v obecním lese po kůrovci.
h) pí.Hrušková-pozvala občany ke zpívání u vánočního stromu.
i) p.Vondraš-rozbitá silnice nad Pinkrem – starosta-řeší ČEZ
j) p.Vavřík – jaký je finanční účet obce – starosta, zatím jsme v plusu,závěrečný účet 3/10.
k)p.Pejsar- opravit VO u čp.29.
l) p.Sladký-oprava zvonu-nepravidelný chod.
m) pozval občany na valnou hromadu a bál SDH.
n) p.Horn- volné pobáhání psů.-starosta-upozornění občanů rozhlasem-porušení vyhlášky.
o) pí.Johánková-pozvala občany na oslavu Silvestra do místního pohostinství.
Ad 6. Usnesení
ZO schvaluje:
1.Změnu obecního rozpočtu č. 3 za r.2009.
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2010 jako vyrovnaný s příjmy a výdeji ve výši 3.000.400,- Kč.
Závazným ukazatelem rozpočtu je paragrafové znění. Zveřejnění rozpočtu je na úřední desce.
3. Složení inventarizační komise na r.2009: Předseda:Ticháčková Anna, členové: Pejsar Jan,
Matějcová Marie.
4. Zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Tlumačov.
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5. Změny č.1 ÚPO Tlumačov
Z1/7 – doplnění parc.č. 543/54, 543/49 - RD
Z1/12- změna umístění ČOV na parc. č. 208/19
Z1/13- doplnění parc.č. 288/1 a 1/1 – RD
6.Smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi obcí Tlumačov a panem Josefem Vondrašem
vlastníkem parc.č. 208/19 pro umístění ČOV
7. Měsíční nájem v místní hospodě U Matěje ve výši 1.000,-Kč. a pověřuje místostarostu o
provedení dodatku ke změně nájmu ve smlouvě o nájmu nebytových prostor k provozování
hostinské činnosti.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
8.Sraz rodáků obce Tlumačov dne 31.7.2010
Pro: 5
Proti: 1
Zdržel: 0
9. S převedením částky 0,5 mil.Kč na stavební spoření s cílovou částkou 1 mil.Kč za účelem
výstavby kanalizace a ČOV.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
ZO zmocňuje:
1.Starostu k oprávnění provádět rozpočtové změny v kapitolách obecního rozpočtu.
2.Starostu k sepsání stavebního spoření
ZO ruší:
Zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Tlumačov, č.j. 57/02 ze dne
7.10.2002
ZO bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti obecního zastupitelstva za r. 2009.
2. Žádost paní Kabourkové Anna s umístěním VO u čp. 61.
ZO ukládá:
Starostovi:
- dále pokračovat v jednání ohledně kanalizace a ČOV
- podat žádost na dotaci z programu „Stabilizace a obnovy venkova PK pro r.2010“- oprava
střechy na KD v Tlumačově
Místostarostovi:
- sepsat dodatek k nájemní smlouvě pí Johánkové-hostinské.
- odpovědět na žádost Ad5. písm.e) bude řešeno s akcí – uložení NN do země.
- prověřit Ad5. písm.l)
Ad 7. Závěr:
Starosta přítomným poděkoval za účast.
Zapsal: Hruška Josef
Schůze skončena: 20:00h
Podpisy ověřovatelů zápisu:

Starosta:

Místostarosta
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