OBEC TLUMAČOV
Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO)
konaného dne 6.12.2011 od 17:30 hodin v pohostinství.
Jednací číslo: 14
Počet přítomných členů 6.
Konop Jaroslav, Hruška Josef, Bc. Kabourek Miroslav, März Václav , Bc. Polák Milan, Švec Michal.
Omluven: Horn Vladimír.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení.
Schválení programu a určení ověřovatelů zápisů.
Kontrola plnění usnesení.
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011.
Změna rozpočtu obce č.4 za r. 2011.
Schválení návrhu obecního rozpočtu na rok 2012.
Schválení výhledového obecního rozpočtu na rok 2014.
Pověření ke schvalování úprav rozpočtu.
Schválení plánu inventarizace obecního majetku k 31.12.2011.
Projednání a schválení návrhu rozpočtu na r. 2012 Svazek obcí Domažlicko.
Projednání žádosti paní Hruškové Hany.
Diskuse - různé.
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. Kabourek Miroslav, Bc Milan Polák.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
3. Usnesení ze říjnového zasedání splněno.
V 17:40 se dostavuje omluvený Vladimír Horn.
4. Starosta předložil k projednání obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 4/2011, o místních
poplatcích.
Bez připomínek.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
5. Starosta předložil změnu rozpočtu obce č. 4 za rok 2011, která je součástí jako příloha č. 1 tohoto
zápisu.
Bez připomínek .
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
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6. ZO projednalo návrh obecního rozpočtu na rok 2012, rozpočet je schodkový a položku 8115 ve
výši 487.700,- Kč ZO schvaluje jako použití rezervy z minulých let. Rozpočet je součástí jako
příloha č. 2 tohoto zápisu.
Bez připomínek
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
7. ZO projednalo výhledový vyrovnaný obecní rozpočet na rok 2014 ve výši 3.475.600-, Kč.
Bez připomínek
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
8. ZO pověřuje starostu obce ke schválení úprav rozpočtu v paragrafech do výše 100.000,- Kč a
provádět změny při obdržení účelových dotací od kraje, ministerstev a jiných veřejných rozpočtů,
pokud dotace obec dostane.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
9. ZO projednalo plán inventarizace majetku obce za rok 2011. Inventarizační komise ve složení:
předseda pí Ticháčková Anna, členové: Matějcová Marie a Vondraš Pavel.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
10. ZO projednalo návrh rozpočtu na rok 2012 Svazku obcí Domažlicko.
Bez připomínek.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 1
11. ZO projednalo žádost paní Hany Hrušové ohledně odkoupení části obecního pozemku č. 593/1.
Pro: 0
Proti: 7
Zdržel: 0
12. Různé - diskuse
a) starosta: žádost paní Anny Tiché, F. Hora 16 ohledně zařazení pozemků 1526/3,1526/5 a
1569/9 do územního plánu obce na zástavbu rodinného domu – žádost zařazena do seznamu
souhrnných žádostí.
b) M. Polák pozvánka na vánoční koledování na návsi dne 16.12 od 17.00 hodin.
c) V. Horn dotaz k přehodnocení počtu veřejných zasedání ZO v pohostinství.
d) J. Hruška pozvánka k vysvěcení prostorů místní požární zbrojnice po rekonstrukci.
e) H. Hanačík dotaz k budoucímu fungování pohostinství, záměr uveřejněn, prodiskutována
inzerce v místním tisku.
f) P. Hruška dotaz ke zveřejňování informací na webových stránkách – zodpovězeno
V. Hornem, veškeré údaje, které jsou uveřejňovány na vývěsce obce jsou i na webových
stránkách.
g) P. Hruška – dotaz k ukládání stavebního odpadu – vysvětleno starostou.
h) P. Hruška – dotaz k veřejnému osvětlení a ceně v rozpočtu – vysvětleno starostou a M.
Polákem.
i) M. Švec poděkování spoluobčanům za brigádu na úklid listí.
j) M. Váchal dotaz k rekonstrukci kanalizace – zatím je budování v roce 2012 nejisté, vysvětleno
starostou.
k) J. Ticháček – připomínka k problematickému ukládání odpadu v horejší části obce („nad
totemem“) – bude řešeno do příštího zasedání.
l) J. Hruška – vysvětlení ukládání odpadu u kontejnerů resp. mimo kontejnery.
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13. Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání
2. Obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 4/2011 o místních poplatcích.
3. Změnu rozpočtu obce č.4 za rok 2011.
4. Obecní rozpočet na rok 2012.
5. Výhledový obecní rozpočet na rok 2014.
6. Starostovi obce schvalovat úpravy rozpočtu v paragrafech do výše 100.000,- Kč a provádět změny
při obdržení účelových dotací od kraje, ministerstev a jiných veřejných rozpočtů, pokud dotaci.
obec dostane.
7. Plán inventarizace obecního majetku za rok 2011.
8. Rozpočet Svazku obcí Domažlicko na r. 2012 .
9. Připomínky z diskuze budou řešeny do příštího zasedání – o kterém bude veřejnost včas
informována.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Žádost paní Anny Tiché, F. Hora 16 ohledně zařazení pozemků 1526/3,1526/5 a 1569/9 do územního
plánu obce na zástavbu rodinného domu.

Zastupitelstvo obce zamítá:
Žádost paní H. Hruškové o koupi pozemku.
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: 18:35

Podpisy ověřovatelů zápisu:

...................................................................................

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

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