OBEC TLUMAČOV
Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO)
konaného dne 3. 8. 2011 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu.
Jednací číslo: 10
Počet přítomných členů 6.
Konop Jaroslav, Hruška Josef, Bc. Polák Milan, März Václav, Švec Michal, Horn
Vladimír.
Omluven: Bc. Kabourek M.

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

Zahájení.
Schválení programu a určení ověřovatelů zápisů.
Kontrola plnění usnesení.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy.
Změna rozpočtu obce č. 2 za r. 2011.
Provozní řád vodního zdroje na parc. č. 301/2
Záměr prodeje pozemku, parc. 1963/1 a 1555 v k. ú. Tlumačov.

8. Žádost Spolku podnikatelů ve venkovské turistice-jihozápad, o. s.
9. Různé - diskuse.
10. 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: Horn Vladimír, 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 – monitoring dořešen. Červnové zasedání - usnesení splněno, vč. porady
vlastníků pozemků na FH. Umístění dopravní značky Zákaz vjezdu vozidel s větší
okamžitou hmotností než 7,5t u vjezdu do lesa na FH zamítnut DI PČR.
4. Starosta předložil k projednání smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o "Zřízení věcného
břemene - uložení plynového potrubí" na pozemek parc. č. 1912/1, k. ú. Tlumačov u
Domažlic na stavbu "Plynová přípojka pro novostavbu RD Tlumačov parc. č. 1/1.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

5. Starosta předložil Změnu rozpočtu obce č. 2 za r. 2011, viz příloha č. 1. Změna detailně
projednána na pracovní poradě.
Bez připomínek.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0
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6. Starosta předložil k projednání Provozní řád vodního zdroje na parc. č. 301/2" budova MŠ.
Bez připomínek.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

7. Starosta seznámil zasedání s žádostí pana Tomáše Filípka, bytem Praha, ohledně odkoupení
parcely č. 1963/1 a 1555 v k. ú. Tlumačov.
ZO provede místní šetření a následně projedná žádost.
8. Starosta předložil žádost Spolku podnikatelů ve venkovské turistice-jihozápad, o.s. o
souhlasné stanovisko s realizací projektu Hipostezky na Domažlicku II. etapa na
pozemcích ve vlastnictví obce: 1964/14,16; 1953/12,10,8 a 1954/29.
ZO souhlasí po předložení zakládací listiny Spolku podnikatelů ve venkovské turisticejihozápad, o. s.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

9. Různé - diskuse
a) starosta - ústní stížnost pana Kupčeka na sousední pozemek parc. č. 39, 62 a 69 rodina
Formánkova ohledně neudržované zeleně výše uvedených pozemků. - bude řešeno
dotazem na Odbor životního prostředí MěÚ Domažlice.
b) úprava zahrady MŠ bude průběžně řešena.
c) v září bude probíhat rekonstrukce střechy obecní hasičárny.
d) v současné době se provádí geometrické zaměření splaškové kanalizace.
e) příští veřejné zasedání ZO bude 9. 9. 2011 v kanceláři obecního úřadu.
f) p. Horn: předložil zápis finančního výboru ze dne 18. 5. 2011 o provedené vnitřní
kontrole správy obce. Bez připomínek.
10. Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání.
2. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o "Zřízení věcného břemene - uložení plynového
potrubí" na pozemek parc. č. 1912/1, k. ú. Tlumačov u Domažlic na stavbu "Plynová
přípojka pro novostavbu RD Tlumačov parc. č. 1/1.
3. Změnu rozpočtu č. 2 obce za r. 2011.
4. Provozní řád vodního zdroje na parc. č. 301/2" budova MŠ.
5. Žádost Spolku podnikatelů ve venkovské turistice-jihozápad, o. s. s realizací projektu.
Hipostezky na Domažlicku II. etapa na pozemcích ve vlastnictví obce: 1964/14,16;
1953/12,10,8 a 1954/29 po předložení zakládací listiny Spolku podnikatelů ve venkovské
turistice-jihozápad, o. s.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Žádost pana Tomáše Filípka.
2. Zápis finančního výboru.
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Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostovy zjistit možnosti řešení problému se zelení na pozemcích rodiny Formánkovi.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

Starosta přítomným poděkoval za účast.
Zapsal: Michal Švec

Schůze skončena: 18:40

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

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

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