OBEC TLUMAČOV
Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO)
konaného dne 11.3.2011 od 18:00 hodin v pohostinství Tlumačov.
Jednací číslo: 6
Počet přítomných členů 6.
Konop Jaroslav, Bc. Kabourek Miroslav, Hruška Josef, März Václav, Švec Michal, Horn
Vladimír. Nepřítomen Bc. Polák Milan - omluven.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení.
Schválení programu a určení ověřovatelů zápisů.
Kontrola plnění usnesení.
Roční závěrka mateřské školy za r. 2010.
Změna rozpočtu obce za rok 2011 č. 1.
Žádost obce Tlumačov o pokácení dřevin rostoucích mimo les.
Diskuse.
Usnesení.
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, Vladimír Horn.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ZO a ověřovatelé zápisu.
Ad 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne 11.2.2011
Usnesení splněno.

Ad 4. Roční závěrka mateřské školy za r.2010.
Starosta předložil k projednání účetní závěrku za r. 2010 MŠ a navrhl zůstatkovou finanční
částku ve výši 28.919,73 Kč převést do fondu rezerv.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad 5. Změna rozpočtu obce za r. 2011 č.1
Starosta předložil návrh změny č.1 rozpočtu obce - dotace na státní správu a MŠ od KÚ PK,
viz. příloha č. 1 tohoto zápisu (+106016 +10750 -95270 =+21500).
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
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Ad 6. Žádost obce o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les
Zastupitelstvo projednalo žádost o pokácení dřevin rostoucí mimo les a to:
− 10 ks stromů – javor - obvod 90-180 cm,
− 9 ks bříza, obvod 80 cm, které se nacházejí na pozemku obce Tlumačov parc.č. 300/2 a
229/4 („souhrádě“).
Bez připomínek a ZO pověřuje starostu prodat dřevinu smluvní cenou Domaž.měst.lesům.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad 7. Diskuse.
a) starosta obce seznámil ZO s postupem rekonstrukce KD, která bude ukončena koncem
března.
b) zaslání žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště.
c) Václav März k úpravě kontejneru na komunální odpad na FH.
d) příští zasedání ZO dne 1. 4. v 18:00 hodin v kanceláři OÚ.
e) dotaz k opomenutí vývozu kontejnerů KO - bude zjednána náprava
f) dotaz P. Hrušky k vratce dotace MŠ a porážení stromů v souhrádí – vysvětleno starostou.
g) dotaz p. J. Pejsara k osvětlení v areálu rybářů na Mísově.
Ad 8. Usnesení
• ZO schvaluje roční závěrku mateřské školy za r. 2010 a částku 28.919,73 Kč převést do
rezervního fondu.
• ZO schvaluje změnu č. 1 rozpočtu obce na rok 2011.
• ZO schvaluje žádost obce o pokácení dřevin.
• ukládá starostovi připomínky z diskuse řešit na nejbližší pracovní poradě ZO.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

Ad 9. Závěr:
Starosta přítomným poděkoval za účast.
Zapsal: Michal Švec

Schůze skončena: 18:25

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

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

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