OBEC TLUMAČOV
Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO)
konaného dne 1.3.2013 od 18:00 hodin v kanceláři OÚ.
Jednací číslo: 24
Počet přítomných členů 5.
Konop Jaroslav, Bc. Kabourek Miroslav, März Václav , Švec Michal, Horn Vladimír.
Omluven: Hruška Josef, Bc. Polák Milan.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení.
Schválení programu a určení ověřovatelů zápisů.
Kontrola plnění usnesení.
Smlouva o provozování kanalizace v obci Tlumačov.
Inventarizace majetku obce za rok 2012.
Smlouva o dílo č. 001/2013.
Záměr prodeje obecního pozemku.
Záměr pronajmutí obecního pozemku.
Smlouva o výpůjčce.
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 Miroslav Kabourek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
3. Usnesení z únorového zasedání splněno. Řešení přístřešku pro obecní traktor trvá

4. ZO projednalo smlouvu o provozování kanalizace v obci Tlumačov mezi majitelem kanalizace
(Obec Tlumačov) a provozovatelem (PRAVES, spol.s.r.o.)
Bez připomínek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0

5. ZO projednalo inventarizační zápis o provedené inventarizaci majetku obce.
Bez připomínek.
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel: 0

6. ZO projednalo Smlouvu o dílo č. 001/2013 mezi firmou BM zemní a stavební práce s.r.o. a Obce
Tlumačov za účelem zhotovení naučné stezky Tlumačov - Podveský mlýn v hodnotě 502.150,- Kč
včetně DPH.
ZO bude smlouvu dále projednávat na dalších zasedáních na základě výsledku stavebního řízení.
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7. ZO projednalo záměr prodeje obecního pozemku p.č. 593/6 ostatní plocha o výměře 75 m2 v
k.ú. Tlumačov u Domažlic a p.č. 315 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 70 m2 v k.ú.
Tlumačov u Domažlic.
Bez připomínek
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0

8. ZO projednalo záměr pronajmutí obecního pozemku p.č. 615/15 - orná půda o výměře 111 m2
v k.ú. Tlumačov u Domažlic a pozemku p.č. 299 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24
m2 v k.ú. Tlumačov u Domažlic.
Bez připomínek
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
9. ZO projednalo Smlouvu o výpůjčce mezi EKO-KOM,a.s. a Obec Tlumačov za účelem bezplatné
výpůjčky sběrných nádob, které obec používá pro tříděný sběr využitelných odpadů.
Bez připomínek
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
10. Různé - diskuse
a) starosta - informace protipovodňové opatření v lokalitě novostavby v dolní části obce.
b) kanalizace v obci - pokud bude vyhlášen dotační titul, zažádá obec o dotaci jen v případě, pokud
bude minimální výše dotace 70% celkových nákladů.
c) KD protisněhová zábrana na střechu ze strany místní komunikace.
d) seznámil s postupem rekonstrukce NN, VO a telekomunikační sítě s uložením do země - etapa
č.3.

11. Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání
2. Smlouvu o provozování kanalizace v obci Tlumačov mezi majitelem kanalizace Obec Tlumačov
a provozovatelem PRAVES, spol.s.r.o.
3. Inventarizační zápis o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2012.
4. Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 593/6 ostatní plocha o výměře 75 m2 v k.ú. Tlumačov
u Domažlic a p.č. 315 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 70 m2 v k.ú. Tlumačova Domažlic.
5. Záměr pronájmu obecního pozemku p.č. 615/15 - orná půda o výměře 111 m2 v k.ú. Tlumačov
u Domažlic a pozemku p.č. 299 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 v k.ú.Tlumačov
u Domažlic.
6. Smlouvu o výpůjčce mezi EKO-KOM,a.s. a Obec Tlumačov za účelem bezplatné výpůjčky
sběrných nádob, které obec používá pro tříděný sběr využitelných odpadů.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Podání žádosti na kanalizaci, pokud bude vyhlášen dotační titul v minimální výše dotace 70%
celkových nákladů.
Připomínky z diskuse budou řešeny na nejbližší pracovní poradě ZO.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
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Starosta přítomným poděkoval za účast.
Zapsal: Michal Švec

Schůze skončena: 18:50

Podpisy ověřovatelů zápisu:

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

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

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