OBEC TLUMAČOV
Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO)
konaného dne 8.2.2013 od 18:00 hodin v kanceláři OÚ.
Jednací číslo: 23
Počet přítomných členů 7.
Konop Jaroslav, Hruška Josef, Bc. Kabourek Miroslav, März Václav , Bc. Polák Milan, Švec Michal.
Horn Vladimír.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení.
Schválení programu a určení ověřovatelů zápisů.
Kontrola plnění usnesení.
Smlouva o provozování kanalizace v obci Tlumačov.
Projednání žádosti obce Tlumačov o pokácení dřevin rostoucích mimo les.
Prodej 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: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
3. Usnesení z prosincového zasedání splněno.
Z diskuze předešlého zasedání: přístřešek na traktor - trvá - projedná se na prac. poradě.
4. ZO projednalo smlouvu o provozování kanalizace v obci Tlumačov mezi majitelem kanalizaceObec Tlumačov a provozovatelem PRAVES, spol.s.r.o.
Pro: 0
Proti: 7
Zdržel: 0
ZO neschvaluje návrh smlouvy, tato bude dále projednána po doplnění cenové kalkulace na
předmětnou službu.
5. Projednání žádosti obce Tlumačov o pokácení dřevin rostoucích mimo les.
Zastupitelstvo projednalo žádost o pokácení dřevin rostoucí mimo les a to na obecním
pozemku p.č.807/12 (Volšovky) 4 ks topol a na pozemku 1083/17 a 18 ( Mísov) 12 ks olše-nálety.
Bez připomínek a pověřuje starostu prodat dřevinu smluvní cenou v místě obvyklém.
Pro: 4
Proti: 2
Zdržel: 1
6. Prodej části obecního pozemku 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. Prodej žadateli MS Jestřáb za 10.300,-Kč.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 1
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7. Různé - diskuse
a) starosta - informace protipovodňové opatření v lokalitě novostavby v dolní části obce.
Připomínka p. Matějce k délce uvažované protipovodňové stavby, způsobu orby a zatravnění.
b) starosta – informace o naučné stezce Tlumačov - Podveský mlýn. Projekt se postupuje
stavebnímu řízení.
c) p. Vavřík dotaz na dodržování nájemní smlouvy v pohostinství – zodpovězeno starostou.
8. Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání
2. Pokácení dřevin rostoucí mimo les a to na p.č.807/12 - 4 ks topol a 1083/17 a 18 - 12 ks
olše,nálety.
3. Prodej budoucí parcely 377 - zastavěná plocha, vodní dílo-hráz, výměra 1110 m2 a 676/39ostatní plocha, výměra 167 m2 za 10.300,-Kč. Obě parcely v k.ú. Tlumačov u Domažlic.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi projednat cenovou kalkulaci ke smlouvě o provozování kanalizace.
2. Starostovi vypracovat kupní smlouvu podle bodu č.3 tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce
uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do
katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo obce zamítá:
Smlouvu o provozování kanalizace v obci Tlumačov mezi majitelem kanalizace-Obec Tlumačov a
provozovatelem PRAVES, spol.s.r.o.
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: 19:35

Podpisy ověřovatelů zápisu:
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Místostarosta
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