OBEC TLUMAČOV
Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO)
konaného dne 11.2.2011 od 18:00 hodin v kanceláři OÚ.
Jednací číslo: 5
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. Žádost o pronájmu nebytových prostor.
5. Smlouvy o využívání systému nakládání s komunálním odpadem na území obce
Tlumačov.
6. Výhledový rozpočet na r.2012 a 2013.
7. Žádost obce Tlumačov o pokácení dřevin rostoucích mimo les.
8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
9. Inventarizace majetku obce za rok 2010.
10. Strategický rozvoj akcí obce na léta 2011-13.
11. Plán kulturních a společenských akce na rok 2011.
12. Dotace na rok 2011.
13. Žádost SDH Tlumačov na rekonstrukci zastřešení budovy požární zbrojnice.
14. Diskuse.
15. Usnesení.
16. 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 ověřovatelé zápisu.
Ad 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne 10. 12. 2010.
Bod J (revize smluv ICT) trvá.

Ad 4. Žádost o pronájmu nebytových prostor.
Starosta předložil k projednání žádost Milana Poláka o prodloužení pronájmu nebytových
prostor v objektu budovy šaten TJ Start Tlumačov.
ZO souhlasí s prodloužením smlouvy do 31.12.2013
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 1
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Ad 5. Smlouvy o využívání systému nakládání s komunálním odpadem.
Starosta předložil k projednání smlouvy o využívání systému nakládání s komunálním
odpadem na území obce Tlumačov. Původce odpadu, viz příloha č. 1. tohoto zápisu.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 1
Ad 6. Výhledový rozpočet na léta 2012 až 2013
Předseda finančního výboru pan Horn předložil k projednání výhledový rozpočet obce na léta
2012 až 2013. Bez připomínek. příloha č. 2.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad 7. Žádost obce o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les
Zastupitelstvo projednalo žádost o pokácení dřevin rostoucí mimo les a to: Tlumačov na
p.č.1928 a Filipova Hora na p.č. 1798/2, 1498/3 a 1504/23. Bez připomínek a pověřuje
starostu prodat dřevinu smluvní cenou v místě obvyklém.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad 8.Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
Starosta předložil smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
smluvními stranami Obec Tlumačov a ČEZ Distribuce, a.s., číslo IV-12-0005408/VB001 a
IE-12-0004212/VB001. Dále mezi stranami obec Tlumačov a Ledvina Jan, Tlumačov 12.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad 9.Inventarizace majetku obce za rok 2010.
Místostarosta předložil inventarizační zápis o provedené inventarizaci majetku obce za rok
2010 a návrh na vyřazení a likvidaci drobného majetku. Bez připomínek. Viz. příloha č.3.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad 10. Strategický rozvoj akcí obce na léta 2011 až 2013 .
Starosta seznámil ZO s plánem rozvojových a strategických akcí na léta 2011 až 2013. Bez
připomínek. Viz příloha č.4.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad 11. Kulturní, společenské a brigádnické akce na rok 2011.
Starosta seznámil ZO s plánem kulturně-společenských akcí na léta 2011 až 2013. Bez
připomínek. Viz příloha č.5.
ZO bere na vědomí.
Ad 12. Dotace na rok 2011.
Starosta předložil žádosti na dotační projekty:
1. Odbor životního prostředí Krajského úřadu PK. "Projektová dokumentace pro
výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod v Tlumačově".
2. Ministerstvo pro místní rozvoj "Podpora obnovy venkova - projekt dětské hřiště"
rozpočet ve výši 211.720,- Kč. K harmonogramu realizace projektu nejsou žádné
připomínky. Viz příloha č.6.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
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Ad 13.Žádost SDH na rekonstrukci zastřešení budovy požární zbrojnice.
Starosta předložil žádost SDH na rekonstrukci zastřešení budovy požární zbrojnice. K žádosti
nebyli žádné připomínky a souhlasí s požadovanou finanční podporou od Odboru
regionálního rozvoje PK ve výši 235.175,- Kč.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
V 19.00 z osobních důvodů opouští schůzi ZO p. Hruška – omluven, ZO i je nadále
usnášeníschopné.
Ad 14. Diskuse.
a) starosta: obce seznámil ZO s postupem rekonstrukce KD - Dohoda o poskytnutí dotace.
b) informoval o zrušení Místní skupiny ČČK v Tlumačově.
c) předložil žádost manželů Horských na osazení dopravní značky "slepá ulice" v obci Filipova Hora,
část Krásnice.
d) informoval o odborné přípravě jednotky SDH JPO V.
e) März: upozornil na padající větve starých topolů, rostoucí na pozemku p.č. 1448 v k.ú. Tlumačov,
majitel pan Hikl.
f) upozornil na zničenou komunikaci na F.Hoře - p.č.1961/4 a 1961/5
g) p. Hruška: vyvěšení výhledu rozpočtu na 2012 a 2013; dotaz na počet stavebních buněk.
h) p. Suchá: informace o soutěži školek Domestos.
i) starosta informuje o příštím veřejném zasedání ZO dne 11.3. v 18:00 v místním pohostinství.
Ad 15. Usnesení

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

ZO souhlasí s žádostí pronájmu nebytových prostor.
ZO schvaluje smlouvy o využívání systému nakládání s komunálním odpadem.
ZO schvaluje výhledový rozpočet na léta 2012 až 2013.
ZO schvaluje žádost obce o pokácení dřevin.
ZO schvaluje smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
ZO schvaluje inventarizaci majetku obce za rok 2010.
ZO schvaluje strategický rozvoj akcí obce na léta 2011 až 2013.
ZO schvaluje dotace na rok 2011.
ZO schvaluje žádost SDH na rekonstrukci zastřešení budovy požární zbrojnice.
ZO bere na vědomí žádost manželů Horských na osazení dopravní značky "slepá
ulice" v obci Filipova Hora, část Krásnice.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad 16. Závěr:
Starosta přítomným poděkoval za účast.
Zapsal: Michal Švec

Schůze skončena: 19:40

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

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

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