Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce (ZO) Tlumačov konaného dne 17. 11. 2010
od 10:00 hodin v kanceláři OÚ Tlumačov.
Jednací číslo:2
Počet přítomných členů 7.
Konop Jaroslav, Bc. Kabourek Miroslav, Hruška Josef, Bc. Polák Milan, März Václav,
Švec Michal, Horn Vladimír.
Program:
1. Zahájení.
2. Schválení programu a určení ověřovatelů zápisů.
3. Kontrola plnění usnesení.
4. Zřízení výborů.
5. Určení funkce, pro kterou bude člen zastupitelstva obce uvolněn.
6. Stanovení odměn pro (starostu),místostarostu a členy ZO.
7. Zřízení osadního výboru.
8. Návrh rozpočtu obce na rok 2011.
9. Diskuse.
10. Usnesení.
11. Závěr.
Ad 1. Zahájení.
Starosta přivítal přítomné a určil zapisovatele zápisu Kabourka M. a zahájil jednání ZO.
Ad 2. Schválení programu a určení ověřovatelů zápisu.
Starosta přednesl návrh programu zasedání ZO a návrh ověřovatelů zápisu.
Určeni: Hruška Josef a Polák Milan.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ZO a ověřovatelé zápisu.
Ad 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne 7. 11. 2010.
Usnesení splněno.
Ad 4. Zřízení výborů
V souladu s § 84 odst.2 zák.č.128/2000 Sb., o obcích zřizuje ZO finanční a kontrolní výbor.
ZO navrhuje do finančního výboru: předseda Horn Vladimír, členové: Pejsar Jan, Hrušková
Hana
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 1
ZO schválilo předsedu a členy finančního výboru.
ZO navrhuje do kontrolního výboru: předseda Polák Milan, členové: Vondraš Pavel , Kuneš
Josef
Pro: 3
Proti: 3
Zdržel: 1
ZO neschválilo předsedu a členy kontrolního výboru.
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ZO navrhuje do kontrolního výboru: předseda Polák Milan, členové: Vondraš Pavel , März
Václav.
Pro: 5
Proti: 1
Zdržel: 1
ZO schválilo předsedu a členy kontrolního výboru.
Ad 5. Určení funkce, pro kterou bude člen zastupitelstva obce uvolněn.
V souladu s § 84 odst.2 zák.č.128/2000 Sb., o obcích určuje ZO starostu obce Konopa
Jaroslava dlouhodobě uvolněného.
Pro: 4
Proti: 2
Zdržel: 1
ZO určuje starostu obce Konopa Jaroslava dlouhodobě uvolněného.
Ad 6. Stanovení odměn pro místostarostu a členy ZO.
ZO projednalo a schválilo návrh odměn pro místostarostu Hrušku Josefa 4.000,- Kč měsíčně
a členům ZO odměnu ve výši 400,- Kč měsíčně, poskytnuté ode dne 7.11.2010.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
ZO stanovuje odměny pro místostarostu a členy ZO.
Ad 7. Zřízení osadního výboru.
Pan März předložil návrh členů na zřízení osadního výboru v části obce Filipova Hora.
V souladu s § 120 zák.č.128/2000 Sb., o obcích zřizuje ZO osadní výbor v části obce Filipova
Hora v počtu třech členů.
ZO navrhuje zřízení osadního výboru na Filipově Hoře v počtu 3 členů.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
ZO schválilo počet členů osadního výboru v počtu 3.
ZO navrhuje členy osadního výboru : Formanová Lucie, Johánková Zdenka,Kašová Jana.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 1
ZO schválilo členy osadního výboru.
ZO navrhuje předsedu osadního výboru: Formanovou Lucii.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 2
ZO schválilo předsedu osadního výboru.
Ad 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2011.
Starosta předložil k projednání návrh rozpočtu na rok 2011.
ZO navrhuje projednat návrh rozpočtu na příštím zasedání ZO.
Ad 9. Diskuse.
1) Polák Milan navrhuje na příštím zasedání ZO projednat jednací řád, četnost, průběh a místo
konání zasedání ZO.
2)Starosta:
a)Doplnit aktuální internetové stránky obce o nové členy ZO.
b) Provést změnu v organizačním řádu obce v části III článek 4.- dlouhodobě uvolněný.
starosta a doplnit v části II. článek 3. Výbory ZO o osadní výbor.
c)Informuje o průběhu rekonstrukce v kulturním domě.
d) Informuje o řešení problému odvodu povrchové vody u novostavby Kulhánek Petr.
Doporučeno řešení vložením odvodňovacího žlabu do vozovky.
3)Pejsar Jan podporuje návrh Poláka Milana častější konání VZZO v místním pohostinství.
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4) Ticháčková Lenka žádá ZO aby zakročilo proti pobíhání psů na veřejnýchn prostranstvích
obce.Informuje o skutečnosti že došlo k napadení dětí.
5)März Václav dotaz na zabezpečení zimní údržby cest v části Filipova Hora.
Starosta odpověděl že zimní údržba cest je zabezpečena.
6)Michal Švec předložil návrh oslovit projektovou kancelář zabývající se rekonstrukcí
nadzemního vedení NN, s možností jednání s občany.
7)Hruška Pavel :
a)Doporučuje zasílat elektronickou poštou návrhy a podklady členům ZO.
b)Upřesnil, že dle jednacího řádu ZO řídí diskusi předsedající.
c)Doporučuje všem členům ZO aby se pečlivě a detailně seznámili s rozpočtem obce.
Ad 10. Usnesení
ZO schvaluje:
Zřízení finančního a kontrolní výboru.
Členy výborů finančního a kontrolního.
Určuje a schvaluje starostu obce Konopa Jaroslava dlouhodobě uvolněného.
Stanovuje ode dne 7.11.2010 odměny pro místostarostu a členy ZO.
Zřizuje osadní výbor na Filipovo Hoře a schvaluje jeho předsedu a členy.
ZO bere na vědomí:
Návrh rozpočtu obce na rok 2011.
ZO ukládá:
Starostovi dále pokračovat v jednání ohledně dotací na KD a kanalizaci.
Starostovi řešit situaci s pobíháním psů po veřejných prostranstvích.
Místostarostovi provést změnu v organizačním řádu obce viz.bod 9 b.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel: 0

Ad 11. Závěr:
Starosta přítomným poděkoval za účast.
Zapsal: Kabourek Miroslav

Schůze skončena: 12:09 h

Podpisy ověřovatelů zápisu:
Starosta:
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