OBEC TLUMAČOV
Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO)
konaného dne 3.11.2011 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu.
Jednací číslo: 13
Počet přítomných členů 6.
Konop Jaroslav, Hruška Josef, März Václav , Bc. Polák Milan, Švec Michal. Horn
Vladimír.
Omluven: Bc. Kabourek Miroslav.

Program:
1. Zahájení.
2. Schválení programu a určení ověřovatelů zápisů.
3. Kontrola plnění usnesení.
4. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o shromažďování odpadu.
5. Změna rozpočtu obce č.3 za r. 2011.
6. Záměr pronájmu nebytových prostor.
7. Různé - diskuse.
8. 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 ze říjnového zasedání splněno, kupní smlouva na prodej parcely č. 1963/1
a 1555 v k.ú. Tlumačov uzavřena a předána na příslušný kat.úřad.
Bod 9 b) diskuse (odkoupení části pozemku 593/1) pokračuje.
Bod 9 f) diskuse (havarijní stav stavby p. Červeného) pokračuje.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
4. Starosta předložil k projednání obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 3/2011, o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tlumačov.
Bez připomínek.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

5. Starosta předložil změnu rozpočtu obce č. 3 za rok 2011, která je součástí jako příloha č. 1
tohoto zápisu.
Bez připomínek
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
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6. Záměr pronájmu nebytových prostor na základě výpovědi nájemní smlouvy ve věci
pronájmu pohostinství Tlumačov podanou nájemcem paní Marií Johánkovou..
ZO projednalo záměr pronájmu nebytových prostor čp. 100, parc.č.269/2 za účelem
zajištění pohostinské činnosti. Záměr bude zveřejněn na internetových stránkách obce a
obecní vývěsce.
Bez připomínek
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
7. Různé - diskuse
a) starosta: Ukončení dotační akce "Rekonstrukce zastřešení budovy požární zbrojnice".
b) v neděli 20.11 od 15 hodin bude v hospodě zahrádkářská přednáška Ing. Jana
Hinterholzingera.
c) Bc. Milan Polák: informace o činnosti kontrolního výboru ZO a seznámení ZO s
výsledkem kontroly.
d) příští zasedání ZO 2.12.2011 v místním pohostinství.
e) valník na zahradní odpad bude umístěn před pohostinstvím do 7.11, u potoka do 13.11
a posléze u autobusové zastávky.
f) svoz popelnic bude od 18.11. týdenní.
g) Horn Vladimír: informace o Zlatém erbu a jeho zapojení se v roce 2012.
h) dotaz k zimní údržbě.
8. Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Program zasedání.
2) Obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 3/2011 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Tlumačov.
3) Změnu rozpočtu obce č. 3 za rok 2011.
4) Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor budovy č.p. 100, na pozemku č.p.269/2
k.ú. Tlumačov.
Připomínky z diskuse budou řešeny na nejbližší pracovní poradě ZO.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
Starosta přítomným poděkoval za účast.
Zapsal: Michal Švec

Schůze skončena: 18:55

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

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

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