OBEC TLUMAČOV
Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO)
konaného dne 5.10.2012 od 18:00 hodin v pohostinství.
Jednací číslo: 21
Počet přítomných členů 5.
Konop Jaroslav, Hruška Josef, Švec Michal, Bc.Polák Milan, Horn Vladimír.
Omluven: März Václav, Bc.Kabourek Miroslav
Program:
1. Zahájení.
2. Schválení programu a určení ověřovatelů zápisů.
3. Kontrola plnění usnesení.
4. Schválení přijetí dotace na veřejný osvětlení (VO) a bezdrátový rozhlas (VR)
5. Návrh řešení protipovodňového opatření, lokality "Novostavby v dolní části obce"
6. Schválení projektu "Naučná stezka Tlumačov-Podveský mlýn“.
7. Nájemní smlouvy pozemků parc.č. 1915/1 a 1495/8 k.ú. Tlumačov
8. Různé - diskuse.
9. 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: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
2. Usnesení z červnového a srpnového zasedání splněno.
Starosta informoval o pokračování doplnění osadního výboru, řešení odpadového hospodářství na
FH a možnostech zpracování biologického odpadu (vzhledem k legislativě bude řešeno v roce
2014).
4. ZO projednalo a následně schválilo přijetí dotace z PK v rámci Programu stabilizace a obnovy
venkova PK 2012 na VO (115,- tis.) a VR (500,-tic.)
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
5. Návrh řešení protipovodňového opatření, lokality "Novostavby v dolní části obce"
Starosta informoval o postupu opatření, v současné době probíhá jednání s fa. MEPOS, se zemědělskou
agenturou MZe Domažlice a ZOD Mrákov.
6. ZO Projednalo projekt "Naučná stezka Tlumačov-Podveský mlýn z Dispozičního fondu euroregionů cíl
3. ČR - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 s rozpočtem 19.920,- eur (480 tis Kč).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
7. ZO projednalo nájemní smlouvu pronajímatele manž. Dolejší. Starý Klíčov 130 na p.č.1915/1.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
ZO projednalo nájemní smlouvu pronajímatele MUDr. Lošeňuk Petr, Filipova Hora 7.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
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8. Různé - diskuse
a) starosta - seznámil s postupem rekonstrukce NN, VO a telekomunikační sítě s uložením do země etapa č. 3 – dle informací ČEZ bude probíhat v roce 2013, provizorně bude obnoven provoz
místního rozhlasu.
b) starosta - předložil závěrečnou zprávu realizace projektu Naučné místo a tábořiště na Kubíčkově
skále z programu přeshraniční spolupráce.
c) žádost manželů Fišerových č.p. 96 o směnu pozemků – vzhledem k umístění obecního pozemku
v platném územním plánu ZO žádost zamítnutá.
d) starosta-informace o úkolů pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR konané 12.
a 13.10.2012.
e) oprava cesty v dolní části obce č.p.126 - cenová nabídka.
f) M. Polák připomínka k četnosti hlášení o konání veřejných zasedání ZO.
g) V. Vondraš připomínka k dopravní obslužnosti k soukromým pozemkům po výstavbě naučné
stezky ke Podveských mlýnu – přístup k soukromým pozemkům bude řešen jako součást
stavebního řízení.
h) starosta informoval o vítání občánků, novém stavidle na rybníku a výlovu rybníka na návsi.
i) příští schůze ZO proběhne v prosinci v pohostinství, termín bude upřesněn v souladu s jednacím
řádem ZO.
9. Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. přijetí dotace z PK v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2012 na VO (115,- tis.) a
VR (500,-tis.).
2. projekt "Naučná stezka Tlumačov-Podveský mlýn“.
3.- nájemní smlouvu pronajímatele manž. Dolejší. Starý Klíčov 130 na p.č.1915/1.
- nájemní smlouvu pronajímatele MUDr. Lošeňuk Petr, Filipova Hora 7.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Návrh řešení protipovodňového opatření, lokality "Novostavby v dolní části obce"
Zastupitelstvo obce zamítá:
Žádost manželů Fišerových č.p. 96 o směnu pozemků.
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: 18:40

Podpisy ověřovatelů zápisu:

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

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

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