OBEC TLUMAČOV
Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO)
konaného dne 6.5.2011 od 19:00 hodin v kanceláři obecního úřadu.
Jednací číslo: 8
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.
9.
10.
11.
12.

Zahájení.
Schválení programu a určení ověřovatelů zápisů.
Kontrola plnění usnesení.
Závěrečný účet obce za rok 2010.
Ocenění stavby "Kaple sv. Vavřince".
Žádost pana Červeného J. - Staňkov
Žádost manželů Haladových - Pelechy
Žádost o výměnu pozemků a záměr prodeje parcel 1517/12 a 1487/27 k.ú. Pelechy
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 593/1 a stav. parc. č. 320 k.ú. Tlumačov
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, Bc Milan Polák.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne 1.4.2011
Usnesení splněno, připomínky z diskuse bod 6. l (monitoring spotřeby el. energie AMFI) trvá.

Ad 4. Závěrečný účet obce za r.2010 .
Starosta předložil k projednání závěrečný účet obce a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2010 - bez připomínek. Přílohou zápisu je závěrečný účet v písemné
podobě - § 43, zák.128/2000 Sb, zákon 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla § 17 - ZO vyslovuje
souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad 5. Ocenění majetku obce.
Na základě doporučení inventarizační komise ocenit stavbu - "Kaple sv. Vavřince" podle § 25
odst. k. zák.č. 563/91 Sb. o účetnictví ve výši 1,- Kč (jedna koruna).
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 1
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Ad 6. Žádost pana Červeného J. Staňkov.
Starosta seznámil zasedání s žádostí p. Červeného Jiřího, bytem Staňkov ohledně odsunutí
termínu pro oznámení havarijního stavu stodoly příslušnému úřadu. ZO navrhuje odsunout
termín do 31.7.2011
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad 7. Žádost manželů Haladových - Pelechy.
Starosta seznámil zasedání s žádostí manželů Haladových, bytem Pelechy 36 ohledně
povolení stavby "Kruhové jízdárny pro koně" na pozemku 1551/1, který mají v pronájmu od
obce. Bez připomínek.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad 8. Žádost o výměnu pozemků a záměr prodeje parcel v k.ú. Pelechy.
Starosta seznámil zasedání s žádostí paní Vondrašové Jany, bytem Tlumačov 74 ohledně
směny parc. č. 226/1 a 299/1 v k.ú. Tlumačov za parcely č. 1517/12 a 1487/24 v k.ú. Pelechy.
Pro: 0
Proti: 7
Zdržel: 0
Ad 9. Záměr prodeje části pozemku obce.
Starosta seznámil zasedání s žádostí pana Ledviny Jana, bytem Tlumačov 12 ohledně
odkoupení části parcely č. 593/1 a stav. parc. 320 v k.ú. Tlumačov.
Pro: 0
Proti: 7
Zdržel: 0
Ad 10. Diskuse.
a) starosta obce seznámil ZO o zamítnutí dotace na dětské hřiště. Oplocení a úprava zahrady
MŠ bude dále průběžně řešeno.
b) informoval o úhradě neinvestičních nákladů na školství (ZŠ Mrákov) pro rok 2011.
c) podal informaci z jednání "Vzdělávání starostů obcí PK"
- příprava na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení
- havarijní plán PK pro obec Tlumačov
d) příští zasedání ZO dne 3.6. v 19 hodin v místním pohostinství.
e) dotaz pí Suché k zasypání děr a označení krajnice na parc. 208/21 – zasypání děr bude
řešeno brigádně provizorní asfaltovou drtí na přelomu května a června, označení krajnice
na parc. 208/21 bude řešeno na nejbližší pracovní poradě ZO.
f) V. Horn informuje o budoucí činnosti finančního výboru.
g) dotaz V. März ořezání větví podél silnice u Pensionu na F. Hoře.(SÚS)
h) označení tabulí sběrné místo směsného odpadu na F. Hoře ( před "Hospodou")
i) J. Hruška děkuje všem občanům za účast při čištění koupaliště a stavění májky
j) M. Polák dotaz na vyvěšení americké vlajky ve dnech oslav osvobození – bude řešeno
starostou.

Ad 11. Usnesení
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.

Program jednání
Závěrečný účet obce za rok 2010.
Ocenění Kaple sv. Vavřince ve výši 1,- Kč.
Žádost pana Červeného J. o odsunutí termínu do 31.7.2011.
Žádost manželů Haladových Pelechy 36.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informaci z jednání "Vzdělávání starostů obcí PK"
- příprava na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení
- havarijní plán PK pro obec Tlumačov
2. Informaci o úhradě neinvestičních nákladů na školství (ZŠ Mrákov) pro rok 2011
Zastupitelstvo obce zamítá:
1. Žádost paní Vondrašové Jany, bytem Tlumačov 74.
2. Žádost pana Ledviny Jana, bytem Tlumačov 12.
Připomínky z diskuse budou řešeny na nejbližší pracovní poradě ZO.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel: 0

Ad 12. Závěr:
Starosta přítomným poděkoval za účast.
Zapsal: Michal Švec

Schůze skončena: 20:15

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

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

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