OBEC TLUMAČOV
TLUMA ČOV
Tluma
Tlumačov
č.. 107, 344 01 Domažlice
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov
Tluma ov (dále jen ZO)
konaného dne 1.4.2011 od 18:00 hodin v kanceláři
kancelá i obecního ú
úřadu.
Jednací číslo: 7
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.
7.
8.

Zahájení.
Schválení programu a určení
čení ov
ověřovatelů zápisů.
Kontrola plnění usnesení.
Závěrečný účet
et za rok 2010 DSO Svazku Domažlicko.
Ocenění majetku obce.
Diskuse.
Usnesení.
Závěr.

Ad 1. Zahájení.
Starosta přivítal přítomné
ítomné a určil
určil zapisovatele zápisu Michala Švece a zahájil jednání ZO.
Ad 2. Schválení programu a určení
ur
ověřovatelů zápisu.
Starosta přednesl
ednesl návrh programu zasedání ZO a návrh ověřovatelů
ov
zápisu.
Určeni:
eni: Bc. Miroslav Kabourek, Bc Milan Polák.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ZO a ověřovatelé
ov
zápisu.
Ad 3. Kontrola plnění
ní usnesení ze zasedání ZO ze dne 11.3.2011
Usnesení splněno, pokračuje
uje kontrola vývozu kontejneru na FH.

Ad 4. Závěrečný účet
et za r.2010
r.20 DSO Domažlicko.
Starosta předložil
edložil k projednání závěrečný
záv
účet a zprávu o výsledku přezkoumání
ezkoumání hospodaření
hospoda
"Dobrovolný svazek obcí Domažlicko" za rok 2010. Bez připomínek.
p
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad 5. Ocenění
ní majetku obce.
Na základě doporučení inventariza
ventarizační komise ocenit stavbu - "Kaple sv. Vavřince".
Vav
Návrh na
ocenění je 1,- Kč (jedna koruna).
Vzhledem k místnímu významu kaple se projednávání tohoto bodu odkládá na následující
schůzi ZO – viz usnesení.
Ad 6. Diskuse.
a) starosta obce seznámil ZO s výsledkem rekonstrukce KD.
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b) oplocení zahrady (brigádní formou), dětského hřiště (odborná firma), úklid
podhrabových tvárnic – zajistí M. Švec do 14 dnů.
c) stavění Máje (zajistí místní zájmové složky)
d) čistění koupaliště 16.4. (techniku zajistí J. Konop, ostatní místní zájmové složky)
e) údržba veřejné zeleně - sečení na AMFI a v obci – obecní úřad nadále shání
brigádníka na údržbu zeleně (dohoda o práci).
f) odpad ze střechy skladu za KD - zajistí J. Hruška
g) přístřešek na traktor
h) příští zasedání ZO dne 6.5. v 19 hodin v kanceláři OÚ.
i) dotaz V. Sladkého k hmotné odpovědnosti za čistící stroj v sále KD – řešeno starostou.
j) dotaz V. Sladkého – informace z hlášení místního rozhlasu na webových stránkách
obce – řešeno s místostarostou a správcem webových stránek.
k) dotaz J. Vavříka k doplacení nájmu za pronájem objektu TJ start na koupališti –
vysvětleno starostou a M. Polákem.
l) vysvětleny možnosti sledování spotřeby el. energie na AMFI – řešeno starostou a M.
Švecem.
Ad 7. Usnesení
ZO svaluje Závěrečný účet za rok 2010 DSO Svazku Domažlicko
ZO ukládá V. Hornovi a M. Polákovi ověření případných závazků plynoucích z ocenění kaple
na výše navrhovanou částku.
Připomínky z diskuse budou řešeny na nejbližší pracovní poradě ZO.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel: 0

Ad 8. Závěr:
Starosta přítomným poděkoval za účast.
Zapsal: Michal Švec

Schůze skončena: 19:05

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

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

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