OBEC TLUMAČOV
Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO)
konaného dne 15.6.2012 od 18:00 hodin v pohostinství.
Jednací číslo: 19
Počet přítomných členů 6.
Konop Jaroslav ,Švec Michal, Bc. Polák Milan, Horn Vladimír, März Václav, Bc. Kabourek Miroslav.
Omluven: Hruška Josef.

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

Zahájení.
Schválení programu a určení ověřovatelů zápisů.
Kontrola plnění usnesení.
Nájemní smlouva obecního pozemku p.č. 665/3.
Smlouva o dílo.
Změna obecního rozpočtu č.3 za r. 2012.

Žádost SDH Tlumačov o poskytnutí finančního příspěvku.
Různé - diskuse.
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 a Milan Polák.
Bez připomínek
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
3. Usnesení z dubnového zasedání splněno.
4. ZO projednalo a schválilo pronájem obecního pozemku k.ú. Tlumačov, p.č.665/3, zahrada
o výměře 716 m2 panu Adamec Jan Tlumačov 76, ve výši 200,- Kč/rok.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
5. ZO projednalo smlouvu o dílo č. 03/05/12 mezi obcí a fa. Henstav, s.r.o.. Domažlická
521/101, Plzeň na zhotovení "Naučné místo a tábořiště na Kubíčkově skále".
Dále smlouvu dílo č. 001/2012 mezi obcí a Gebriel a Pangrác, Školní 115, Domažlice na
zhotovení rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Tlumačov. Bez připomínek.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
6. ZO projednalo změnu obecního rozpočtu č. 3 za rok 2012. Viz příloha č.1.
Bez připomínek
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
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7. Žádost SDH Tlumačov o poskytnutí finančního příspěvku na 5. ročník Tlumačovského
dechovkového festivalu. Starosta navrhuje proplacení služeb (např. pronájmu záchodů
apod..) v hodnotě 5.000,Bez připomínek
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
8. Různé - diskuse
a) seznámil s postupem rekonstrukce NN, VO a telekomunikační sítě s uložením do země
- etapa č. 3. , postup prací vyhlídkového místa a rekonstrukce střechy na ANFI.
b) Žádost vedoucí pohostinství paní Vosecké o zproštění poplatku z pronájmu sálu ze dne
19.5.2012. OZ souhlasí s tím, že bude uhrazena částka 350,- Kč za přípravu a energii
sálu.
c) Oznámení o vzniku a činnosti občanského sdružení "UCHO".
d) M. Polák informace o průběhu čištění koupaliště a poděkování zúčastněným.
e) Oznámení místní rybářské organizace o konání rybářského soustředění.
f) M. Polák pozvánka na poslední zápas TJ Start.
g) M. Polák informace o změně financování sportovních organizací od loterijních
společností.
h) V. März upozornění na činnost sběračů kovů v katastru obce, především okolí Filipovy
Hory.
i) V. Horn poděkování za brigádní účast na dříví pro májku.
j) A. Hruška - upozornění na sběrače kovů i v Tlumačově.
k) H. Hanačík informace o proběhlých rybářských závodech.
l) Příští schůze ZO bude v srpnu – termín bude upřesněn v souladu s jednacím řádem.
9. Usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Pronájem obecního pozemku k.ú. Tlumačov, p.č. 665/3, zahrada o výměře 716 m2 panu
Adamcovi Janovi Tlumačov 76, ve výši 200,- Kč/rok.
2. Smlouvu o dílo č. 03/05/12 a č. 001/2012.
3. Změnu obecního rozpočtu č. 3 za rok 2012. Viz příloha č.1.
4. Příspěvek SDH Tlumačov na 5. ročník Tlumačovského dechovkového festivalu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Vznik OS UCHO
2. Oznámení o konání soustředění rybářských kroužků na Mísově.

Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostovi vypracovat nájemní smlouvu podle bodu č.1 tohoto usnesení a tuto smlouvu jménem obce
uzavřít.

Připomínky z diskuse budou řešeny na nejbližší pracovní poradě ZO.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
Starosta přítomným poděkoval za účast.
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Zapsal: Michal Švec

Schůze skončena: 18:35

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

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

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