Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov konaného dne 4. 6. 2010 od 19:00
hodin v kanceláři OÚ Tlumačov.
Jednací číslo: 33
Účast:
Konop Jaroslav, Matějec Miroslav, Ticháčková Anna, Hruška Josef, Hrušková Hana,
Kuneš Josef, Bc. Kabourek Miroslav.
Omluveni: Matějec 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 9. 4. 2010.
Usnesení splněno.
Ad4. Provozní záležitosti.
1. Závěrečný účet za rok 2009 obce Tlumačov.
Starosta předložil k projednání závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce za rok 2009. ZO souhlasí s výhradami: v kapitole B. a přijatých následných
opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
- návrh rozpočtu za r. 2009 vhodným způsobem zveřejnit.
- návrh závěrečného účtu za r.2008 vhodným způsobem zveřejnit.
- zabezpečit vnitřní kontrolní systém-hospodaření zřízené příspěvkové organizace MŠ Tlum.
- majetek-pozemky, doúčtovat pozemek p.č. 1926/18 KN v hodnotě 269,08 Kč.
- doložit inventární soupis pozemků-vlastnický list z KÚ Domažlice.
2. Změna rozpočtu obce za r. 2010 č. 2.
Starosta předložil k projednání změnu rozpočtu č.2-viz příloha (převod 505.501,-Kč na
stav.spoření a 18.300,-Kč na volby do parlamentu)-bez připomínek.
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Ad 5. Diskuse.
a)Pan starosta: informoval o průběhu příprav na akci „Sraz rodáků….“
b) dokončení stavby vodovodu pro MŠ
c)Kuneš Josef: Doporučuje květináče na návsi buď osadit květinami, nebo odstranit.
Informuje o osázení obesního lesa .
d)Hrušková Hana: V posledním týdnu v červnu bude provedena obecním kontrolním
výborem vnitřní kontrola ÚSC Tlumačov.
Ad 6. Usnesení
ZO schvaluje:
1. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
s přijetím opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
2. Změnu rozpočtu č.2-viz příloha (převod 505.501,-Kč na stav.spoření a 18.300,-Kč na volby
do parlamentu).

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

ZO bere na vědomí:

ZO ukládá:
Starostovi:
1.Dále pokračovat v jednání ohledně dotací na ČOV a KD
2.Realizovat opatření k nápravě chyb a nedostatků v bodu Ad.4 č. 1.
Místostarostovi: Zajistit zdárný průběh akce „Sraz rodáků…“
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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