OBEC TLUMAČOV
Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO)
konaného dne 10.5.2013 od 18:00 hodin v pohostinství.
Jednací číslo: 25
Počet přítomných členů 6.
Konop Jaroslav, Hruška Josef, Bc. Kabourek Miroslav, Bc. Polák Milan, Švec Michal, Horn Vladimír.
Omluven: März Václav.

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

Zahájení.
Schválení programu a určení ověřovatelů zápisů.
Kontrola plnění usnesení.
Prodej obecního pozemku.
Pronájem obecního pozemku.
Záměr prodeje obecního pozemku.
Závěrečný účet obce za r. 2012.
Závěrečný účet za r.2012 Dobrovolného svazku obcí (DSO) Domažlicko.
Změna obecního rozpočtu č.2 za r. 2013.

Žádost SDH Tlumačov o poskytnutí finančního příspěvku.
Diskuse - různé.
Usnesení.

1. Starosta přivítal v 18:40 přítomné (posun z důvodu požadavku občanů na sledování MS v hokeji) 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 z březnového zasedání splněno. Řešení přístřešku pro obecní traktor trvá.
4. ZO projednalo 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 v celkové hodnotě 5.000,- Kč.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0

5. ZO projednalo 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. Nájemné je sjednáno ve výši 50,-Kč ročně.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0

6. ZO projednalo záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1538/3 trvalý travní porost o výměře

182m2 v k.ú. Tlumačov u Domažlic.

Bez připomínek.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0
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7. ZO projednalo závěrečný účet obce a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
KÚ PK - bez připomínek. Přílohou závěrečného účtu je závěrečný účet v písemné podobě – dle
§43, zák.128/2000 Sb., zákon 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla § 17 a rozvaha příspěvkové
organizace - ZO vyslovuje bez výhrad souhlas s celoročním hospodařením obce.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
8. ZO projednalo závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek
obcí Domažlicko za rok 2012. Bez připomínek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 1

9. Starosta předložil změnu rozpočtu obce č.1 a č.2 za rok 2013, která je součástí tohoto
zápisu jako příloha č. 1.
Bez připomínek .
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
10. Žádost SDH Tlumačov o poskytnutí finančního příspěvku na 6. ročník Tlumačovského
dechovkového festivalu. Starosta navrhuje proplacení služeb (např. pronájmu záchodů
apod..) v hodnotě do výše 5.000,- Kč
Bez připomínek
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
11. Různé - diskuse
a) starosta - informace protipovodňové opatření v lokalitě novostavby v dolní části obce.
b) seznámil s postupem rekonstrukce NN, VO a telekomunikační sítě s uložením do země - etapa
č. 3.
c) svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu ve dnech 13. a 14.5.
d) oprava podlahy na AMFI - rozpočet 75.940,- Kč.
e) naučná stezka – územní řízení pokračuje
f) starosta: čištění koupaliště: SDH nemělo 8.5. čas. Návrh SDH na 1.6.
g) p. Švajner: podložení dotací pro SDH fungováním organizace (např. při čištění koupaliště)
h) p. Vondraš: prodej pozemku za 35,-Kč je levné – obhájeno starostou.
i) p. Kadlec dotaz na jméno firmy kupující pozemky na FH – zodpovězeno místostarostou a p.
Kabourkem.
j) p. Hanačík čištění koupaliště – zastupitelstvo bude dále řešit.
k) místostarosta – žádost p. Vosecké o snížení nájmu.
l) p. Kadlec- dotaz na výstavbu kanalizace – zodpovězeno starostou, sledují se dotační tituly.
m) p. Vondraš – dotaz ke světlům (svítí méně)
12. Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
2.

3.

4.

Program zasedání
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 v celkové
hodnotě 5.000,- Kč
Pronajmutí obecního pozemku p.č. 615/15 - orná půda o výměře 111 m2 v k.ú. Tlumačov
Domažlic a pozemku p.č. 299 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 v k.ú. Tlumačov u
Domažlic. Nájemné je sjednáno ve výši 50,-Kč ročně.
Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1538/3 trvalý travní porost o výměře 182 m2 v k.ú.
Tlumačov u Domažlic.
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5.
6.
7.
8.

Závěrečný účet obce a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 KÚ PK.
Závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření "Dobrovolný svazek obcí
Domažlicko " za rok 2012.
Změnu rozpočtu č.1 a č.2 za rok 2013.
Žádost SDH Tlumačov o poskytnutí finančního příspěvku na 6. ročník Tlumačovského
dechovkového festivalu - proplacení služeb v hodnotě do výše 5.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi vypracovat kupní smlouvu podle bodu č.2 tohoto usnesení a tuto smlouvu jménem
obce uzavřít.
2. Starostovi vypracovat nájemní smlouvu podle bodu č.3 tohoto usnesení a tuto smlouvu jménem
obce uzavřít.

Připomínky z diskuse budou řešeny na nejbližší pracovní poradě ZO.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
Starosta přítomným poděkoval za účast.
Zapsal: Michal Švec

Schůze skončena: 19:15

Podpisy ověřovatelů zápisu:

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

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

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