Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov konaného dne 3. 9. 2010 od 19:00
hodin v místní hospodě
Jednací číslo:34
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 4. 6. 2010.
Usnesení splněno.
Ad4. Provozní záležitosti.
1. Projednání zápisu z provedené kontroly, ze dne 28.6.2010, kterou provedli členové
kontrolního výboru obce Tlumačov, bez připomínek.
2. Vyhodnocení zadávacího řízení v rámci projektu "Modernizace Kulturního domu v
Tlumačově".
Starosta předložil rozhodnutí členů výběrové komise o přidělení zakázky na projekt
"Modernizace Kulturního domu v Tlumačově" se závěrem: po posouzení cenové hladiny
nabízené technologie a služeb, zastupitelstvo souhlasí s rozhodnutím členů výběrové komise a
v souladu se zákonem č. 137/06 Sb. zakázku přidělit firmě ANS-STŘECHA s.r.o.,
Masarykova 124, 344 01 Domažlice.
3. Projednání změny č.1. ÚPO Tlumačov.
Starosta předložil k projednání a odsouhlasení změny jednotlivých lokalit ÚPO. Připomínka k
lokalitě Z1/13 - vzhledem k současným problémům spojených s obděláváním a odvodněním
zemědělských pozemků nad stávajícím územím obce navrhujeme redukovat rozvojovou
lokalitu Z1/13 o plochuR3 (parc.č.286/1, 286/16 a 289). V novém ÚP Tlumačov
doporučujeme:
- opětovně posoudit rozšíření obytných ploch v dané lokalitě
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- řešit oddělení zemědělských obdělávaných pozemků od stávající (či nově rozšířené)
zástavby např. travnatým pásem, vytvoření zahrad, či remízku apod., aby nebyly ohroženy
stávající stavby rodinných domků.
Lokalita č. Z1/3 bude dle požadavku dotčeného orgánu upravena zakreslením pouze stávající
stavby na stp.318 bez č.e.(jiná stavba) jako současné zastavěné území. Stav využití pozemku
parc.č.1488/3 bude zachováno pro zahrady a sady a to do doby trvání stávajícího ochranného
pásma lesa 50 m bez možnosti staveb (nové i přístavby) pro trvalé nebo rekreační bydlení.
4. Změna rozpočtu obce za r. 2010 č.3.
Starosta předložil k projednání změnu rozpočtu č. 3-viz příloha č.1 (lesy, volby, MŠ, KD) bez
připomínek.
Ad 5. Diskuse.
Pan starosta: a)informace o průběhu a konání: Řádné volby do zastupitelstva obce a volby do
senátu parlamentu ČR ve dnech 15, a 16,října 2010, v případě druhého kola do senátu ve
dnech 22. a 23.10. 2010.
b) informace o výsledku jednání ohledně stížnosti některých rodičů na ředitelku MŠ.
c) vyhodnocení srazu rodáků a 120 let SDH.
d)místostarosta: svoz nebezpečného a velkobjemového odpadu dne 7.9.2010
e)Švec: dotaz proč dělat nový ÚPO Tlumačov, stačí změna.
Starosta odpověděl - podle zákona musí být do r.2014 nový digitální ÚP
f)Kalenda:kdo nechal vysvětit kapličku na sv.Vavřince?
Starosta odpověděl-Msgr.J.Suchánek.
g) Hruška Pavel: jak to vypadá s kanalizací a jaké byly čerpány dotace.
Starosta odpověděl-po schválení ÚP bude provedena dokumentace a následně podle dotací i
kanalizace s ČOV. Dotace byly čerpány každým rokem ve volebním období.
h)Kulhánek Jan:poukázal na problém s dešťovou vodou z polí tekoucí přes jeho pozemek.
Starosta odpověděl-společné jednání s ZOD Mrákov viz. Ad 6-2.
Ad 6. Usnesení
ZO schvaluje:
1. Vyhodnocení zadávacího řízení v rámci projektu "Modernizace Kulturního domu v
Tlumačově" se závěrem: Zakázka byla přidělena firmě ANS-STŘECHA s.r.o., Masarykova
124, 344 01 Domažlice.
2. Změnu č.1 ÚPO Tlumačov s redukcí lokalit Z1/13 o plochu R3 (parc.č.286/1, 286/16 a
289) z důvodu zachování plochy pro řešení odvodnění zemědělsky obdělávaných pozemků,
popřípadě vytvoření jiné bariery např. travnatým pásem, vytvoření zahrad, či remízku apod.,
aby nebyly ohroženy stávající stavby rodinných domků.
Lokalita č. Z1/3 bude dle požadavku dotčeného orgánu upravena zakreslením pouze stávající
stavby na stp.318 bez č.e.(jiná stavba) jako současné zastavěné území. Stav využití pozemku
parc.č.1488/3 bude zachováno pro zahrady a sady.
3. Změnu rozpočtu obce za r. 2010 č.3 - viz příloha č.1
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0
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ZO bere na vědomí:
Zápis kontroly ze dne 28.6.2010, kterou provedli členové kontrolního výboru obce s
doporučením nakládat s dokumenty dle archivního a spisového řádu obce Tlumačov
ZO ukládá:
Starostovi:
1.Dále pokračovat v jednání ohledně dotací na KD a kanalizaci.
Místostarostovi:
Řádně zajistit průběh voleb v obci
Ad 7. Závěr:
Starosta přítomným poděkoval za účast.
Zapsal: Hruška Josef - místostarosta

Schůze skončena: 19:45h

Podpisy ověřovatelů zápisu:

Starosta:

Místostarosta:
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