OBEC TLUMAČOV
Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO)
konaného dne 17.8.2012 od 18:30 hodin v kanceláři obecního úřadu.
Jednací číslo: 20
Počet přítomných členů 5.
Konop Jaroslav, Hruška Josef, Švec Michal, Horn Vladimír, März Václav,
Omluven: Bc. Kabourek Miroslav, Bc.Polák Milan.
Program:
1. Zahájení.
2. Schválení programu a určení ověřovatelů zápisů.
3. Kontrola plnění usnesení.
4. Návrh zadání územního plánu Všeruby
5. Změna obecního rozpočtu č.4 za r.2012.
6. Různé - diskuse.
7. 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 Václav März.
Bez připomínek
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
3. Usnesení z červnového zasedání splněno, uzavření smlouvy bude dokončeno po podpisu nájemce.
4. ZO projednalo "Návrh zadání územního plánu Všeruby" s připomínkami - viz příloha č.1.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
5. ZO projednalo změnu obecního rozpočtu č. 4 za rok 2012. Viz příloha č.2.
Bez připomínek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
6. Různé - diskuse
a) starosta - seznámil s postupem rekonstrukce NN, VO a telekomunikační sítě s uložením do země
- etapa č. 3. v září; postup prací na vyhlídkovém místě a odstranění drobných závad.
b) starosta- informoval o postupu řešení protipovodňového opatření lokality "Novostavby v dolní
části obce", na základě místního šetření se zástupci ZOD Mrákov, Odboru životního prostředí
MěÚ Domažlice a Povodí Vltavy studie zadána u fy MEPOS na jejímž základě bude vybráno
efektivní řešení.
c) starosta - svoz komunálního odpadu na F. Hoře.
d) starosta - kladné vyjádření OÚ k přestavbě stávajícího RD na garáž s výminkem na parc.č. 54 .
e) starosta - informace o úkolech pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR
konané 12. a 13.10.2012.
f) Josef Hruška – zajištění výroby nového stavidla na obecním rybníku během října p. Strádalem.
g) Michal Švec - změna termínu kulturní akce Nashledanou prázdniny - MZS – termín bude ještě
upřesněn.
h) Pavel Hruška – připomínka ke spotřebě elektřiny na AMFI - vysvětleno Josefem Hruškou
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i) Pavel Hruška – zajištění údržby laviček instalovaných v minulosti mysliveckým sdružením vč.
nové rozhledny – vysvětleno starostou.
j) Pavel Hruška – připomínka k zveřejnění jmenovitého hlasování při schůzích – funguje dle
platného jednacího řádu.
k) Pavel Hruška – připomínka k řešení ukládání biologického odpadu - vysvětleno starostou,
občané jsou povinni nakládat s odpady v souladu s obecní vyhláškou.
l) Pavel Hruška – připomínka ke kanalizaci, je vypracován projekt, vzhledem k finanční
náročnosti závisí rekonstrukce na vypsání souvisejících dotačních titulů. Rekonstrukci
kanalizace a dotační řízení bude obec sledovat do konce platnosti povolení k vypouštění
odpadních vod do r. 2014.
m) MUDr. Černý dotaz ke vzniku a fungování osadního výboru, osadní výbor nezastupuje
každého občana osobně jmenovitě MUDr. Černého – vysvětleno V. Märzem.
n) MUDr. Černý připomínka ke svozu KO – bude řešeno na schůzce na FH viz níže.
o) Ing. Šámal připomínka k biologickému odpadu (BO) a budoucímu zpracování – budou
sledovány technologické možnosti zpracování BO.
p) pí L. Ticháčková . Doplnění osadního výboru na schůzce na FH.
7. Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Připomínky k Návrhu zadání územního plánu Všeruby - viz příloha č. 1.
2. Změnu obecního rozpočtu č. 4 na rok 2012. viz příloha č.2.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Návrh zadání územního plánu Všeruby.
2. Úkoly pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi zajistit účast občanů FH 25. 8. 09:00 (před bývalou starou hospodou) na schůzce řešící:
a) svoz odpadů a dle následné dohody zajistit smlouvu s vybranou firmou.
b) doplnění osadního výboru.
2. ZO zjišťovat technologické možnosti zpracování biologického odpadu.
Připomínky z diskuse budou řešeny na nejbližší pracovní poradě ZO.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
Starosta přítomným poděkoval za účast.
Zapsal: Michal Švec

Schůze skončena: 19:45

Podpisy ověřovatelů zápisu:
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…...........................................
Starosta

…...........................................
Místostarosta
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