OBEC TLUMAČOV
Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO)
konaného dne 7.1.2011 od 18:00 hodin v pohostinství Tlumačov.
Jednací číslo: 4
Počet přítomných členů 7.
Konop Jaroslav, Bc. Kabourek Miroslav, Hruška Josef, Bc. Polák Milan, März Václav, Švec
Michal, Horn Vladimír.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení.
Schválení programu a určení ověřovatelů zápisů.
Kontrola plnění usnesení.
Vyhláška č.1/2011 o poplatku za odpady.
Žádost SDH.
Smlouva o svozu směsného komunálního odpadu.
7. Dohody o provedení práce na rok 2011.
8. Návrh nového webmastera.
9. Pověření ke schválení úprav rozpočtu.
10. Diskuse
11. Usnesení.
12. Závěr.

Ad 1. Zahájení.
Starosta přivítal přítomné a určil zapisovatele zápisu Michala Švece a zahájil jednání ZO.
Ad 2. Schválení programu a určení ověřovatelů zápisu.
Starosta přednesl návrh programu zasedání ZO a návrh ověřovatelů zápisu.
Určeni: Bc. Miroslav Kabourek, Bc Milan Polák.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ZO a ověřovatele zápisu.
Ad 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne 10. 12. 2010.
●

bod „E“ (osvětlení na Filipově Hoře) trvá.

Ad 4. Vyhláška č. 1/2011 o poplatku za odpady.
Starosta předložil k projednání obecně závaznou vyhlášku č.1/2011 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu. Bez připomínek.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
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Ad 5. Žádost SDH
Místostarosta předložil k projednání žádost SDH týkající se pronájmu areálu AMFI
s požadavkem, aby nebyla současně provozována pohostinská činnost v nebytových
prostorách objektu šaten TJ, popřípadě jen se souhlasem nájemce AMFI.
Milan Polák (současný nájemce nebytových prostor) navrhl: čtyři kulturní akce + dechovkový
festival, pořádané SDH v areálu AMFI nebude současně provozovat pohostinskou činnost v
nebytových prostorách objektu šaten TJ.
Hlasuje se o zamítnutí žádosti:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 1
ZO tuto žádost zamítlo.
Ad 6.Smlouva o svozu směsného komunálního odpadu (dále jed SKO).
Starosta seznámil zasedání s přílohou č.4. smlouvy o dílo na svoz SKO pro r.2011.
(Západočeské komunální služby) Navýšení je 5% tj. 3.652,- Kč v četně DPH. Bez
připomínek.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 1
Ad 7. Dohody o provedení práce na rok 2011.
Zastupitelstvo projednalo jednotlivé pracovní dohody dle přílohy č.1 tohoto zápisu. Bez
připomínek.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 1
Ad 8. Návrh nového webmastera.
ZO navrhuje ustanovit z provozních důvodů od 1.1.2011 jako webmastera Vladimíra Horna.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 1
Ad 9. Pověření ke schválení úprav roupočtu.
ZO pověřuje starostu obce ke schvlování úprav rozpočtu v kapitolách a to do výše 100.000,Kč
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad 10. Diskuse.
a) starosta obce seznámil ZO s návrhem na zakoupení věcného daru při výročí narození
občanů, nebo výročí svatby: 70 a dále po 5 letech, stříbrné, zlaté a diamantové svatby.
b) starosta obce seznámil jednání s usnesením 41. shromáždění členů Účelového sdružení
obcí pro odpadové hospodářství Lazce.
c) starosta obce seznámil ZO s Pravidly a programy pro poskytování finančních prostředků
formou dotace na ekologické projekty v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje pro
rok 2011.
d) V.Horn – revize plateb za webhosting obecních internetových stránek.
e) V.Horn – upozornění na havarijní stav staveb majitele p. Červeného.
f) J. Hruška – upozornění na konání následujícího veřejného zasedání ZO na 11.2.2011 od
18:00.
g) M.Švec – možnosti zimní údržby místní komunikace od potoka k hospodě při náledí nebo
ledovce.
h) J. Vavřík – upozornění na kolaudaci nebytových prostor TJ .
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Ad 11. Usnesení
• ZO schvaluje vyhlášku č. 1/2011 o poplatku za odpady.
• ZO zamítá žádost SDH o pronájmu AMFI.
• ZO ukládá starostovi přípravu smlouvy o pronájmu nebytových prostor TJ na základě
dohody SDH a současného nájemce nebytových prostor.
• ZO schvaluje přílohu č.4 smlouvy o dílo na svoz SKO.
• ZO schvaluje dohody o provedení práce na rok 2011.
• ZO ukládá starostovi dále pokračovat v jednání ohledně dotací na KD a kanalizaci.
• ZO bude řešit připomínky z dnešního zasedání na nejbližším pracovním zasedání.
• ZO schvaluje Horna Vladimíra jako webmastera.
• ZO bere na vědomí usnesení 41. shromáždění ÚSO pro OH Lazce.
• ZO bere na vědomí Pravidla a programy pro poskytování finančních prostředků
• ZO ukládá M. Švecovi a V. Hornovi revizi smluv ICT.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel: 0

Ad 10. Závěr:
Starosta přítomným poděkoval za účast.
Zapsal: Michal Švec

Schůze skončena: 18:50

Podpisy ověřovatelů zápisu: ...................................................................................

..........................................
Starosta

............................................
Místostarosta
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