OBEC TLUMAČOV
Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO)
konaného dne 9.9.2011 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu.
Jednací číslo: 11
Počet přítomných členů 5.
Konop Jaroslav, Hruška Josef, Bc. Kabourek Miroslav, Švec Michal, Horn Vladimír.
Omluven: März Václav, Bc. Polák Milan.

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

Zahájení.
Schválení programu a určení ověřovatelů zápisů.
Kontrola plnění usnesení.
Záměr prodeje pozemku, parc.1963/1 a 1555 v k.ú. Tlumačov.
Změna územního plánu č.3 obce Mrákov
Změna územního plánu č.2 obce Pelechy.

7. Přidělení čísla popisného.
8. Odkoupení pozemku
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. Miroslav Kabourek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
3. Usnesení ze srpnového zasedání splněno.
4. Projednán záměr prodeje parcely č. 1963/1 a 1555 v k.ú. Tlumačov – viz žádost p. Filípka v
zápise ZO č.10 – v souladu s platnými obecně-právními předpisy.
Bez připomínek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
5. Starosta předložil k projednání změnu územního plánu č.3 obce Mrákov.
Bez připomínek.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel: 0

6. Starosta předložil k projednání změna územního plánu č.2 obce Pelechy.
Bez připomínek.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel: 0
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7. Starosta předložil žádost Josefa Selnera o provedení změny č. evidenčního 5 na č. popisné
21 s přílohou kolaudačního rozhodnutí na užívání stavby RD pozemku č.199 v k.ú.
Tlumačov u Domažlic (část obce Filipova Hora).
Bez připomínek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
8. Záměr odkoupení pozemku č. 347/1 (ostatní plocha 1213m2) a 1927/12 (ostatní plocha
5m2) za účelem výstavby vyhlídkového místa v Tlumačově (spolufinancováno Evropskou
unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj).
Celková cena výše uvedených pozemku činí 24.000,- Kč.
Bez připomínek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
9. Různé - diskuse
a) starosta: zaslán dopis poslancům a senátorům do parlamentu o podporu přijetí novely
zákona v rozpočtovém určení daní.
b) úprava zahrady MŠ bude průběžně řešena, zaslán nový projekt na získání dotací dětského
hřiště prostřednictvím MAS Český les, o.s.
c) MěÚ OŽP možnost převzetí lesních hospodářských osnov na základě písemné žádosti.
d) přerušení dodávky elektřiny dne 14.9 od 7.30 do 15.00 v Tlumačově a na F.Hoře.
e) sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu dne 26.září u autobusové zastávky.
f) žádost Anny Pivoňkové (Pelechy 38) na uskladnění stavební suti – bude řešeno na příštím
zasedání ZO po upřesnění množství.
g) informace k výstavbě kanalizace a ČOV, uložení NN a telefonických kabelů do země.
Do projektů je možné nahlédnout v kanceláři OÚ.
h) 1.10. výlov Mísova.
i) poděkování p. Pavlu Váchalovi a vzornou údržbu kříže na cestě ke mlejnu
j) průběžně bude řešena oprava stavidla na rybníce na návsi.
k) p. Vondrovic připomínka ke kontrole hladiny vody ve studních po rekontrukci potoka a
vyjeté koleje na komunikaci u kanalizace kolem rybníka – zodpovězeno starostou.
l) příští zasedání ZO 7.10.2011.
10. Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání.
2. Záměr prodeje parcely č. 1963/1 a 1555 v k.ú. Tlumačov část obce Filipova Hora.
3. Změnu územního plánu č.3 obce Mrákov.
4. Změnu územního plánu č.2 obce Pelechy.
5. Přidělení čísla popisného 21 pro rodinný dům na Filipovo Hoře, parc.č. 199 v k.ú. Tlumačov.
6. Odkoupení pozemku č. 347/1 a 1927/12 v celkové hodnotě 24.000,- Kč

Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostovi vypracovat návrh smlouvy podle bodu č.6 tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem
obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí.
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Připomínky z diskuse budou řešeny na nejbližší pracovní poradě ZO.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel: 0

Starosta přítomným poděkoval za účast.
Zapsal: Michal Švec

Schůze skončena: 19:05

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

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

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