Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO)
konaného dne 12.7.2013 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu.
Jednací číslo: 26
Počet přítomných členů 7.
Konop Jaroslav, Hruška Josef, Bc. Kabourek Miroslav, Bc. Polák Milan, Švec Michal, Horn Vladimír,
März Václav.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení.
Schválení programu a určení ověřovatelů zápisů.
Kontrola plnění usnesení.
Prodej obecního pozemku.
Projednání žádosti paní Vosecké – pohostinství.
Změna rozpočtu obce č.3 za rok 2013.
Projednání žádost paní Hruškové Marcely ze Stráže -účelová komunikace.
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 březnového zasedání splněno.
4. ZO projednalo prodej obecního pozemku p.č. 1538/3 trvalý travní porost o výměře 182 m2 v k.ú.
Tlumačov u Domažlic v celkové hodnotě 18.200,- Kč firmě EBM Metal.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
5. ZO projednalo žádost paní Vosecké o snížení nájemného v pohostinství.
Pokud bude zaplaceno chybějící nájemné do konce července letošního roku, bude snížen nájem na
500,- Kč.
Pro: 6
Proti: 1
Zdržel: 0
6. Starosta předložil změnu rozpočtu obce č.3 za rok 2013, která je součástí tohoto zápisu jako příloha
č. 1. z důvodu nepředpokládaných výdajů na opravu a rekonstrukci kanalizace po přívalových
deštích v horní části obce.
Bez připomínek .
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
7. ZO projednalo žádost paní Hruškové Marcely ze Stráže - účelová komunikace.
S odkazem na § 7 Zákona o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.) a § 20 odst.1 Sb.289/1995
Zákona o lesích ZO žádost zamítá.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
8. Různé - diskuse
a) starosta - seznámil s postupem rekonstrukce NN, VO a telekomunikační sítě s uložením do země etapa č. 3.
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b)

místostarosta seznámil ZO s písemnými připomínkami pana Vísnera Michala čp. 111. Bude
zodpovězeno písemně nebo osobně starostou. Většina připomínek jsou dlouhodobé problémy,
které ZO průběžně řeší. Umístění kontejnerů na odpad bude řešeno na nejbližší poradě ZO, vítáme
náměty občanů.
c) Přístřešek na traktor je v jednání s dodavatelskou firmou
d) ZO uvítá připomínky občanů k fungování nového veřejného rozhlasu
e) je objednán herní prvek na hřiště na vsi.
f) p. Vavřík: připomínka k svítivosti světel: veřejné osvětlení je dle platných norem s ohledem na
úspornost systému, po skončení životnosti zářivek budou tyto měněny dle nabídky na trhu.
9. Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání
2. Prodej obecního pozemku p.č. 1538/3 trvalý travní porost o výměře 182 m2 v k.ú.
Tlumačov u Domažlic v celkové hodnotě 18.200,- Kč.
3. Změnu rozpočtu obce č.3 za rok 2013.
4. Žádost paní Vosecké o snížení nájemného v pohostinství za podmínek uvedených v bodě 5.
Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostovi vypracovat kupní smlouvu podle bodu č.2 tohoto usnesení a tuto smlouvu jménem obce
uzavřít.
Zastupitelstvo obce zamítá:
Žádost paní Hruškové - prohlášení účelové komunikace.
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: 19:15

Podpisy ověřovatelů zápisu:

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

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

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

-2-

