Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov konaného dne 29. 1. 2010 od
18:00 hodin v kanceláři OÚ Tlumačov.
Jednací číslo: 31
Účast:
Konop Jaroslav, Matějec Miroslav, Ticháčková Anna, Kuneš Josef, Bc. Kabourek
Miroslav.
Omluveni: Místostarosta-Hruška Josef a 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: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ZO a ověřovatelé zápisu.
Ad3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne 4. 12. 2009.
Usnesení splněno.
Ad4. Provozní záležitosti.
1. Inventarizace majetku obce a příspěvkové organizace MŠ ke dni 31.12.2009.
Předsedkyně inventarizační komise pí. Ticháčková seznámila zasedání s výsledkem
inventarizace a následným vyřazením a likvidací. Viz příloha č.1 a č.2
2. Návrh finančního daru za r. 2009.
Starosta přednesl návrh na ocenění mimořádné aktivity ve prospěch obce pro členy výborů,
zastupitelstva obce a dohody o provedení práce na rok 2010. Viz příloha č.3.
3.Oslavy 120 let SDH a sraz rodáků a přátel Obce Tlumačov.
Starosta SDH seznámil zastupitelstvo s programem a následně požádal o finanční podporu.
Rozpočet na oslavu činí 108.800,- Kč. Možnost získání příspěvku na neinvestiční projekt
„People-to- people.
4. Smlouva o dílo pro provádění servisní údržby veřejného osvětlení.
Starosta předložil smlouvu č. 8110810505 mezi obcí a společností GA Energo technik s.r.o.
na údržbu a opravy VO v obci Tlumačov a F.Hora.
5. Zápis z finanční komise.
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Předseda komise předložil zápis z provedené kontroly dne 17.12.2009. Bez připomínek.
6. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku z ČR a obcí.
Starosta předložil smlouvu o bezúplatném převodu parc.č. 1927/23 v k.ú. Tlumačov u
Domažlic z ČR,Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce
Tlumačov (chodník u Obecního úřadu). Bez připomínek.
7. Změna obecního rozpočtu za r. 2009
Starosta přednesl návrh změny rozpočtu č.4 – viz příloha č. 4. Bez připomínek.
Ad 5. Diskuse.
Pan starosta: a) odkoupení pozemku parc.č.762/114
b) masopust v obci dne 13.2.10 v sobotu
c) žádost MS Jestřáb Tlumačov na výpomoc při pracích na obnovení rybníka na Mísově a to
zajištěním dopravy obecním traktorem.
d) další 32 veřejné zasedání ZO bude 9.4.2010 v kanceláři OÚ Tlumačov.
e) Matějec Miroslav navrhuje provést rozbor úživnosti a zkoušku vody na rybníku Mísov.
f) Kuneš Josef: Navrhuje pokusit se znovu zajistit dotace na opravu budovy kulturního domu.
g) Gruber Václav: Dotaz zda bude obec zajišťovat vítání občánků.
Ad 6. Usnesení
ZO schvaluje:
1. Inventarizační zápis majetku obce v celkové výši 18.611.131,35 Kč
2. Inventarizační zápis příspěvkové organizace MŠ Tlumačov v celkové výši 215.543,42 Kč.
3. Vyřazení majetku obce dle vyřazovacího protokolu v částce 147.422,55 Kč
4.Vyřazení majetku přís.org.MŠ Tlumačov dle vyřazovacího protokolu v částce 11.278,85 Kč
5. Finanční dar za r.2009 a dohody o provedení práce na r. 2010.
6. Oslavy 120 let SDH a sraz rodáků a přátel obce Tlumačov.
7. Smlouva o dílo pro provádění servisní údržby veřejného osvětlení č. 8110810505.
8. Odkoupení pozemku parc.č.762/114
9. Žádost MS Jestřáb o výpomoc s obecním traktorem ve výši 100 Mhod. a to v režii obce.
10.Zápis z provedené kontroly finanční komise ze dne 17.12.2009.
11. Smlouvu o bezúplatném převodu parc.č. 1927/23 z ČR do vlastnictví obce Tlumačov
12. Změnu obecního rozpočtu č. 4.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
ZO ukládá:
Starostovi:
-Dále pokračovat v jednání ohledně dotací programu 1.2. Podpora projektů kanalizací a ČOV,
dotace na opravu střechy KD a možnost přivítat nové občánky obce Tlumačov a F.Hora.
-Kuneš Josef: Prověřit chod zvonicího zařízení na kapličce.
-Kabourek Miroslav: Zajistit hudbu na masopustní průvod.
-Matějec Miroslav: Zajistit rozbor úživnosti a zkoušku vody na rybníku Mísov.
Ad 7. Závěr:
Starosta přítomným poděkoval za účast.
Zapsal: Bc. Kabourek Miroslav

Schůze skončena: 19:45h

Podpisy ověřovatelů zápisu:
Starosta:
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