OBEC TLUMAČOV
Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO)
konaného dne 6. 1.2012 od 17:30 hodin v místním pohostinství.
Jednací číslo: 15
Počet přítomných členů 6.
Konop Jaroslav, Hruška Josef, Bc. Kabourek Miroslav, März Václav, Bc. Polák Milan, Horn Vladimír
Omluven: Švec Michal

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení.
Schválení programu a určení ověřovatelů zápisů.
Kontrola plnění usnesení.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
Smlouva o nájmu nebytových prostor.
Kulturní a společenské akce na r. 2012.
Dohody o provedení práce.
Různé - diskuse.
Usnesení.

1. Starosta přivítal přítomné a určil zapisovatele zápisu Vladimíra Horna a zahájil jednání ZO.
2. Starosta přednesl návrh programu zasedání ZO a návrh ověřovatelů zápisu.
Určeni: Miroslav Kabourek a Milan Polák.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
3. Usnesení z prosincového zasedání splněno.
4. Starosta předložil k projednání smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene z důvodu stavby "ČOV a kanalizace Tlumačov" na pozemcích parc. č. 1913/1,
1926/12 a 1926/14 jejímž vlastníky je ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Bez připomínek

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

5. Starosta předložil k projednání smlouvu o nebytových prostorách a to budovy čp.100 na
parc. st. 269/2 v k. ú. Tlumačov u Domažlic o výměře 292 m2, uzavřenou mezi Obcí
Tlumačov a paní Markétou Voseckou za účelem hostinské činnosti.
Bez připomínek
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
6. ZO projednalo Kulturní a společenské akce na r. 2012.
7. ZO projednalo dohody o provedení práce na rok 2012, viz příloha č. 1, která součástí
tohoto zápisu.
Bez připomínek
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
-1-

Různé - diskuse
starosta: Informace o vyhlídkových místech v Tlumačově
Horn: informace o přihlášení do soutěže Zlatý Erb, žádost o podporu v hlasování
p. Hanačík H.: dotaz na odstavený vůz na vsi – bude řešeno
p. Adamec J.: dotaz na ČOV – zodpovězeno starostou
pí Ticháčková L.: dotaz ke svodu z kotelny za KD – zodpovězeno místostarostou, bude
řešeno
f) p. Sladký V.:
- oprava v kulturních akcích
- žádost o zastřešení kurtu na AMFI, rozpočet v případě nátěru 1.466.400,- Kč, zinek
1.858.800,- Kč včetně DPH – bude řešeno na pracovní schůzi v pondělí 9. ledna 2012
g) p. Kalenda J.:
- dotaz k domu Červený – řešeno odborem výstavby
- dotaz ke společné ČOV Mrákov, Nevolice, Stráž – zodpovězeno starostou
h) p. Halada R.: dotaz k cestě k jeho domu
ch) p. Procházka P.: dotaz k prodeji pozemku panu Hruškovi – zodpovězeno starostou
i) p. Kalenda J.: dotaz k četnosti schůzí v pohostinství – zodpovězeno starostou
j) p. Hruška Pavel: dotaz ke zveřejnění jmen k hlasům – zodpovězeno starostou, Miroslav
Kabourek
k) p. Vondraš Pavel: dotaz k čištění koupaliště, postřik plevele mezi dlažbou, včasná
informace o termínu

8.
a)
b)
c)
d)
e)

9. Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání
2. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene z důvodu stavby "ČOV a

kanalizace Tlumačov" na pozemcích parc. č. 1913/1, 1926/12 a 1926/14 jejímž vlastníky je
ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3. Smlouvu o pronájmu nebytových prostor a to budovy čp.100 na parc. st. 269/2 v
k.ú.Tlumačov u Domažlic o výměře 292 m2 , uzavřenou mezi obcí Tlumačov a paní Markétou
Voseckou za účelem hostinské činnosti.
4. Dohody o provedení práce na rok 2012.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Kulturní a společenské akce na rok 2012.
Připomínky z diskuse budou řešeny na nejbližší pracovní poradě ZO.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
Starosta přítomným poděkoval za účast.
Zapsal: Vladimír Horn
Schůze skončena: 18:20
Podpisy ověřovatelů zápisu:
Starosta

Místostarosta
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