Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov konaného dne 9. 4. 2010 od 19:00
hodin v kanceláři OÚ Tlumačov.
Jednací číslo: 32
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 29.1. 2010.
Usnesení splněno.
Ad4. Provozní záležitosti.
1. Roční uzávěrka mateřské školy za r. 2009.
Starosta předložil k projednání účetní závěrky za r. 2009. Zůstatkovou finanční částku ve výši
109.918,99 Kč převést do fondu rezerv.
2. Závěrečný účet za r. 2009 Svazku Domažlicko
Starosta předložil k projednání závěrečný účet za r. 2009 a zprávu o výsledku hospodaření
DSO Domažlicko – bez připomínek.
3. Státní dozor nad pozemními komunikacemi obce.
ZO pověřuje Konopa Jaroslava k výkonu státního dozoru nad místními a veřejně účelovými
komunikacemi na území obce.
4. Záměr odkoupení pozemků.
Starosta předložil znalecký posudek č. 1464-33/10. Jedná se o pozemky dle KN stavu:
parc. č. 676/26 vedené jako ostatní plocha jiná o výměře ……..299,0 m2
parc. č. 762/114 --- „ --trvalý travní porost o výměře…..1.809,0 m2
vodní plocha o výměře…………...213,0 m2
parc. č. 1083/18 --- „ --Vzájemná ujednaná kupní cena za výše uvedené pozemky je 17.000,- Kč.
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5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2009.
Starosta předložil výsledek přezkoušení hospodaření územně spravovaných celků Tlumačov
za období 1.1.2009-31.12.2009. Starosta provedl opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve zprávě a následné odstranění a znovu zažádat o provedení auditu.
K bodu c2) – inventarizace majetku – soupis pozemků-provedeno přecenění lesních pozemků
a to: Stará celková cena lesa, pozemek+lesní hmota (3.811.000,- Kč), přeceněna na lesní
pozemek za 1m2-2,17 Kč (408.465,61 Kč) – starosta pověřil Marii Matějcovou k provedení
inventarizace a skutečného stavu majetku obecních pozemků.
K bodu c4) – starosta pověřil Marii Matějcovou k provedení veřejnoprávní kontroly v MŠ.

Ad 5. Diskuse.
a)starosta - předložil žádost Miroslava Bárty, bytem Bořice 36 na pronájem vodní plochy,
parc.č.1507/2 k.ú. Tlumačov, část Krásnice, za účelem školní praxe v oboru rybářství pro
svého syna – student SRŠ Vodňany
b) informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 28 a 29.5.2010.
stanovena jedna okrsková volební komise (OVK) se sídlem: Kancelář OÚ Tlumačov 107 a
jmenoval zapisovatelku OVK – Matějcová Marie, Tlumačov 86.
c) možnost zakoupení drhnoucího stroje s chodicí obsluhou ALTO SCRUBTEC 343 E
v cenové hodnotě 52.788,-Kč včetně DPH – za účelem čištění podlahové krytiny v KD
Tlumačov (možnost dotace)
d)místostarosta – svoz nebezpečného odpadu 4.5.2010
e)další zasedání ZO 4.června od 19.00 hod.
f)Kuneš Josef: Nutno zajistit opravu pletiva oplocení tenisového kurtu u koupaliště Tlumačov
a taktéž nutno upravit plochu pod hřištěm.
g)Pivoňka Václav: Z prostoru sportovního areálu byl odvezen železný šrot.Požaduje vrácení,
nebo finanční náhradu.
h) místostarosta: K odvozu došlo při úklidu prostoru koupaliště. Finanční obnos za šrot bude
předán oddílu Start.
i)Sladký Václav: Informuje o problému přístupu na internetové stránky obce Tlumačov.
Ad 6. Usnesení
ZO schvaluje:
1. Roční uzávěrku mateřské školy za r. 2009 a zůstatkovou finanční částku ve výši 109.918,99
Kč převést do fondu rezerv.
2. Závěrečný účet za r. 2009 Svazku Domažlicko a zprávu o výsledku hospodaření DSO
Domažlicko.
3. Odkoupení níže uvedených pozemků v kupní ceně 17.000,- Kč.
parc. č. 676/26 vedené jako ostatní plocha jiná o výměře ……..299,0 m2
parc. č. 762/114 --- „ --trvalý travní porost o výměře…..1.809,0 m2
parc. č. 1083/18 --- „ --vodní plocha o výměře…………...213,0 m2
Ostatní poplatky spojené s převodem uhradí nabyvatel.
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2009.
5. Žádost Miroslava Bárty, bytem Bořice 36 na pronájem vodní plochy, parc.č.1507/2 k.ú.
Tlumačov, za účelem školní praxe v oboru rybářství na dobu pěti let (do 31.12.2014) a
nájemní smlouvu ze dne 9.4.2010 ve výši 500,-Kč ročně.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0
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ZO bere na vědomí:
1. Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 28 a 29.5.2010.

ZO pověřuje:
1. Konopa Jaroslava k výkonu státního dozoru nad místními a veřejně účelovými
komunikacemi na území obce.
2. Starostu uzavření kupní smlouvy pozemků v bodě Ad 4,č.4
ZO ukládá:
Starostovi:
1.Dále pokračovat v jednání ohledně dotace na rekonstrukci KD.
2.Dořešit nedostatky výsledku kontroly a požádat o audit.
3.Zajistit jednání ohledně problému v přístupu na internetové stránky obce.
Matějec Miroslav :prověří možnost nákupu a zejména ceny drhnoucího stroje na parkety do
KD.
Ad 7. Závěr:
Starosta přítomným poděkoval za účast.
Zapsal: Bc. Kabourek Miroslav

Schůze skončena: 20:00h

Podpisy ověřovatelů zápisu:

Starosta:

Místostarosta:
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