OBEC TLUMAČOV
Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO)
konaného dne 3. 6. 2011 od 18:00 hodin v pohostinství Tlumačov.
Jednací číslo: 9
Počet přítomných členů 6.
Konop Jaroslav, Bc. Kabourek Miroslav, Hruška Josef, Bc. Polák Milan, März Václav, Švec Michal.

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

Zahájení.
Schválení programu a určení ověřovatelů zápisů.
Kontrola plnění usnesení.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy.
Návrh zadání změny č.2 územního plánu obce Pasečnice.
Přidělení čísla popisného.
Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy.
Různé - diskuse.
Usnesení.

1. Starosta přivítal přítomné a určil zapisovatele zápisu Michala Švece a zahájil jednání ZO.
2. Starosta přednesl návrh programu zasedání ZO a návrh ověřovatelů zápisu.
Určeni: Bc. Miroslav Kabourek, Bc Milan Polák.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
3. Usnesení z dubnového zasedání z diskuse bod 6. l (monitoring spotřeby el. energie na
AMFI) Švec - rekonstrukce pokračuje v průběhu června. Květnové zasedání - usnesení
splněno.
4. Starosta předložil k projednání smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o "Zřízení věcného
břemene - uložení kanalizačního potrubí" na pozemek parc. č. 1912/1, k.ú. Tlumačov u
Domažlic na stavbu "ČOV MICRO JA-0,75 a kanalizační příp. pro novostavbu parc.č.1/1.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
5. Starosta předložil návrh zadání změny č.2 územního plánu obce Pasečnice. Bez připomínek.
ZO bere na vědomí.
6. Starosta předložil žádost Zdeňky Johánkové s přílohou rekolaudace na objekt občanské
vybavenosti parc. č. 197 v k. ú. Tlumačov u Domažlic (lokalita Filipova Hora). Bez
připomínek, přidělení č.p. 32.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
7. Starosta předložil k projednání Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy mezi obcí a městem
Domažlice za účelem uhrazení nákladů vynaložené v souvislosti s řešením přestupků a to v
částce 1.500.- Kč za jeden vyřízený přestupek. Bez připomínek.
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Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

8. Různé – diskuse
a) starosta - zapojení obce do projektu s názvem Tematická stezka po stopách Jana Sladkého
Koziny.
b) nabídka o bezplatném převodu pozemku parc.č.1961/5 cesta Ing. Šámala Petra – bude
řešeno na poradách ZO.
c) oplocení a úprava zahrady MŠ - bude průběžně řešeno.
d) dotace na opravu střechy Požární zbrojnice ve výši 300 tis. Kč od Rezervního fondu
Plzeňského kraje – p. Václav Sladký vysvětlil možnosti a podmínky žádosti o dotaci na
opravu havarijního stavu střechy obecní požární zbrojnice - na základě těchto informací
doporučuje starosta obce o tomto bodu hlasovat:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
e) p. Sladký - připomínka ke zlepšení komunikace s regionálními médii.
f) p. Gruber – připomínka ke scelování pozemků- možnosti pozemkové úpravy budou
řešeny na poradě ZO.
9. Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program jednání
2. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o "Zřízení věcného břemene - uložení kanalizačního
potrubí" na pozemek parc. č. 1912/1, k. ú. Tlumačov u Domažlic na stavbu "ČOV MICRO
JA-0,75 a kanalizační příp. pro novostavbu parc.č.1/1.
3. Číslo popisné 32 na parc. č. 197 v k. ú. Tlumačov u Domažlic.
4. Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy mezi obcí a městem Domažlice za účelem uhrazení nákladů
vynaložené v souvislosti s řešením přestupků a to v částce 1.500.- Kč za jeden vyřízený přestupek.

5. Žádost o dotaci na opravu havarijního stavu střechy požární zbrojnice ve výši 300 tis. Kč
od Rezervního fondu Plzeňského kraje.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Pasečnice 2.

Zastupitelstvo obce ukládá:
Václavu Märzovi pozvat na poradu vlastníky pozemků komunikací na F.Hoře.
Připomínky z diskuse budou řešeny na nejbližší pracovní poradě ZO.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
Zapsal: Michal Švec
Schůze skončena: 18:45
Podpisy ověřovatelů zápisu: ...................................................................................
..........................................
Starosta

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