OBEC TLUMAČOV
Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO)
konaného dne 7. 10. 2011 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu.
Jednací číslo: 12
Počet přítomných členů 6.
Konop Jaroslav, Hruška Josef, März Václav , Bc. Polák Milan, Švec Michal. Horn Vladimír.
Omluven: Bc. Miroslav Kabourek.

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

Zahájení.
Schválení programu a určení ověřovatelů zápisů.
Kontrola plnění usnesení.
Schválení kupní smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011.

7. Darovací smlouvy.
8. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí.
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: Vladimír Horn, Bc. Milan Polák.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
3. Usnesení ze zářijového zasedání splněno.
V 18:05 se dostavil omluvený Bc. Miroslav Kabourek.
4. Na základě záměru prodeje parcely č. 1963/1 a 1555 v k.ú. Tlumačov, projednán návrh
kupní smlouvy na výše uvedené parcely v celkové hodnotě 9.445,- Kč.
Bez připomínek
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
5. Starosta předložil k projednání veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů
údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí. Smluvní strany:
Obec Tlumačov a Město Domažlice.
Bez připomínek.
Pro: 6
Proti: 1
Zdržel: 0
6. Starosta předložil k projednání obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 2/2011, o
pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích.
Bez připomínek.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
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7. Starosta předložil darovací smlouvu na poskytnutí finanční částky 45.068,- Kč Místní akční
skupině Český les, o.s. za zprostředkování dotace na KD a poskytnutí finanční částky
2.000,- Kč Základní škole Mrákov na padesáté výročí otevření nových školních budov.
Bez připomínek
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
8. Starosta předložil k projednání smlouvu o uzavření budoucí smlouvy č. IV-12-0007222/VB
1 o zřízení věcného břemene na umístění nízkého napětí do země na pozemku 493/137,
593/1 a 1929/29 v k.ú. Tlumačov - stavba Tlumačov 12, Ledvina.
Bez připomínek
Pro: 6
Proti: 1
Zdržel: 0
9. Různé - diskuse
a) starosta: Žádost Pavla Váchala, Tlumačov 27 ohledně uložení sutě z demolice stáje.
b) žádost paní Hany Hruškové Tlumačov 41 - odkoupení části pozemku 593/1.
c) starosta seznámil ZO s variantami vzhledu čistírny odpadních vod.
d) informace o výlovu a počtu ryb na Mísově: cca 800 ks větších než 1kg.
e) M. Polák: možnosti rekonstrukce WC v areálu koupaliště. Příprava brigády na
hrabání listí – termín bude upřesněn dle počasí místním rozhlasem. Úprava dřevin u
zastávky v době vegetačního klidu.
f) V. Horn – dotaz k havarijnímu stavu stavby p. Červeného – po uplynutí ultimáta bude
řešeno do příštího zasedání přímo s odborem výstavby MěÚ.
g) V. Horn – optimalizace výnosů peněžních aktiv obce u finančních ústavů.
h) V. März – informace o stavu a možnostech oprav komunikací na FH a o prořezávce
dřevin.
i) M. Švec – poděkování spoluobčanům za údržbu komunikace a přípravu rybníka na
návsi na zimní provoz.
j) P. Hruška – připomínka k černé skládce v rokli „nad střelnicí „.
k) V. Sladký informace o rekonstrukci střechy požární zbrojnice.
l) Příští zasedání 4.11.2011 v kanceláři obecního úřadu

10. Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání
2. Cenu na parcely č. 1963/1 a 1555 v k. ú. Tlumačov v celkové částce 9.445 Kč.
3. Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému
územní identifikace, adres a nemovitostí. Smluvní strany: Obec Tlumačov a Město
Domažlice.
4. Obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 2/2011, o pohybu psů a jiného zvířectva na
veřejných prostranstvích.
5. Darovací smlouvu na poskytnutí finanční částky 45.068,- Kč Místní akční skupině Český
les.
6. Darovací smlouvu na poskytnutí finanční částky 2.000,- Kč Základní škole Mrákov.
7. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy č. IV-12-0007222/VB 1 o zřízení věcného břemene
8. Převod 5.000.000,- na spořící účet ČSOB.
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Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostovi vypracovat kupní smlouvu podle bodu č. 2 tohoto usnesení, tuto smlouvu
jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu na vklad vlastnického práva
podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
Připomínky z diskuse budou řešeny na nejbližší pracovní poradě ZO.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel: 0

Starosta přítomným poděkoval za účast.
Zapsal: Michal Švec

Schůze skončena: 19:40

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

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

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