OBEC TLUMAČOV
Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO)
konaného dne 12.12.2012 od 18:00 hodin v pohostinství.
Jednací číslo: 22
Počet přítomných členů 6.
Konop Jaroslav, Hruška Josef, März Václav, Bc. Polák Milan, Švec Michal, Horn Vladimír.
Omluven: Bc. Kabourek Miroslav.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení.
Schválení programu a určení ověřovatelů zápisů.
Kontrola plnění usnesení.
Změna rozpočtu obce č.5., 6. a 7. za r. 2012.
Schválení návrhu obecního rozpočtu na rok 2013.
Schválení výhledového obecního rozpočtu na rok 2015.
Pověření ke schvalování úprav rozpočtu.
Schválení plánu inventarizace obecního majetku k 31.12.2012.
Projednání a schválení návrhu rozpočtu na r. 2013 Svazek obcí Domažlicko.
Plán kulturních a společenských akce na rok 2013.
Projednání žádosti obce Tlumačov o pokácení dřevin rostoucích mimo les.
Záměr prodeje části obecního pozemku 676/2.
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: Horn Vladimír a Milan Polák.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
3. Usnesení ze říjnového zasedání splněno.
4. Starosta předložil změnu rozpočtu obce č.5, č.6 a č.7 za rok 2012, která je součástí tohoto
zápisu jako příloha č. 1.
Bez připomínek .
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
5. ZO projednalo návrh obecního rozpočtu na rok 2013, rozpočet je přebytkový ve výši
4.721.270,- Kč s přebytkem 235.700,- Kč. Rozpočet je součástí jako příloha č.2 tohoto
zápisu.
Bez připomínek
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
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V 18:25 se dostavil omluvený Bc. Kabourek Miroslav.
6. ZO projednalo výhledový vyrovnaný obecní rozpočet na rok 2015 ve výši 3.870.600-, Kč.
Bez připomínek.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
7. 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
8. ZO projednalo plán inventarizace majetku obce za rok 2012. Inventarizační komise ve
složení: předseda pí Ticháčková Anna, členové: Matějcová Marie a Vondraš Pavel.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
9. ZO projednalo návrh rozpočtu na rok 2013 Svazku obcí Domažlicko ve výši 320.000,- Kč
viz příloha č.3.
Bez připomínek.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
10. Plán kulturních a společenských akce na rok 2013.
Místostarosta seznámil ZO s plánem kulturně-společenských na r. 2013. Bez připomínek.
Viz příloha č.4 tohoto zápisu.
ZO bere na vědomí.
11. Projednání žádosti obce Tlumačov o pokácení dřevin rostoucích mimo les.
Zastupitelstvo projednalo žádost o pokácení dřevin rostoucí mimo les a to na obecním
pozemku parc.č. 807/12 a 1895/14. Bez připomínek a pověřuje starostu prodat dřevinu
smluvní cenou v místě obvyklém.
Pro: 5
Proti: 1
Zdržel: 1
12. Projednání záměru prodeje části parcely p.č. 676/2, ostatní plocha o výměře 1277 m2 dle GO 366-461/2012, budoucí parcely 377 - zastavěná plocha, vodní dílo - hráz, výměra
1110 m2 a 676/39- ostatní plocha, výměra 167 m2.
Pro: 4
Proti: 2
Zdržel: 1
12. Různé - diskuse
a) starosta - informace volby prezidenta ČR
b) M. Polák seznámil přítomné s výsledkem provedené kontroly ze dne 29.11.
provedenou kontrolním výborem obce Tlumačov s výsledkem: nebyly-zjištěny
závady
c) zimní radlice za traktor - umístění gumy na pluh. Bez gumy.
d) pronájem čistícího stoje na parkety např. do sousedních obcí - nelze
e) přístřešek na traktor - ZO projedná na prac. poradě možnosti.
f) obnovení komínu ve výčepu hospody – komín obnovit lze – možnost jednání mezi
nájemcem a pronajímatelem
g) Kolbaský – možnosti vytápění v knihovně kvůli kvalitě uskladnění knih.
h) Kolbaský – nutnost výzdoby 2 vánočních stromů (úspory) – p. Polák: vysvětleno,
rozhodnutí ZO, jsou použity LED vánoční řetězy.
i) p. Hanačík – poděkování za prohrnutí sněhu.
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j) p. Kalenda – nutnost předběžného rozpočtu na 2015: vysvětleno starostou, legislativní
nutnost.
13. Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání
2. Změnu rozpočtu obce č.5,6. a 7 za rok 2012.
3. Obecní rozpočet na rok 2013.
4. Výhledový obecní rozpočet na rok 2015.
5. Starostovi obce provádět 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.
6. Plán inventarizace obecního majetku za rok 2012.
7. Rozpočet Svazku obcí Domažlicko na r. 2013.
8. Pokácení dřevin rostoucí mimo les a to na p.č. 807/12 a 1895/14 k.ú. Tlumačov
9. Záměr prodeje části parcely p.č. 676/2, ostatní plocha o výměře 1277 m2. Dle GO 366461/2012, budoucí parcely 377 - zastavěná plocha, vodní dílo hráz, výměra 1110 m2 a
676/39- ostatní plocha výměra 167 m2 a to dle zákona 128/2000 Sb. § 39.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Plán kulturních a společenských akce na rok 2013.
2. Zprávu z provedené kontroly ze dne 29.11. provedenou kontrolním výborem obce
Tlumačov
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: 19:25

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

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

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