OBEC TLUMAČOV
Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO)
konaného dne 10.12.2013 od 18:00 hodin v pohostinství.
Jednací číslo: 28
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.
15.
16.
17.

Zahájení.
Schválení programu a určení ověřovatelů zápisů.
Kontrola plnění usnesení.
Změna rozpočtu obce č.5, 6 a 7. za r. 2013.
Schválení návrhu obecního rozpočtu na rok 2014.
Schválení výhledového obecního rozpočtu na rok 2016.
Pověření ke schvalování úprav rozpočtu.
Schválení plánu inventarizace obecního majetku k 31.12.2013.
Projednání a schválení návrhu rozpočtu na r. 2014 Svazek obcí Domažlicko.
Plán kulturních a společenských akce na rok 2014.
Projednání žádosti vedoucí pohostinství.
Smlouva o zřízení věcného břemene pro vklad do KN – Tlumačov - rekonstrukce vedení NN.
Směna pozemku č.1929/24.
Záměr prodeje obecního pozemku 1548/7, 1666/1 a 1666/2 k.ú. Pelechy.
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy.
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 záříjového zasedání splněno.
4. V. Horn předložil změnu rozpočtu obce č.5, 6 a 7 za rok 2013, 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 2014, rozpočet je přebytkový ve výši 4.150.720,- Kč
s přebytkem 167.200,- Kč. Rozpočet je součástí jako příloha č.2 tohoto zápisu.
Bez připomínek
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
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6. ZO projednalo výhledový vyrovnaný obecní rozpočet na rok 2016 ve výši 4.092.420-, Kč.
Bez připomínek.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
7. ZO projednalo úpravy rozpočtu a pověřuje starostu obce ke schválení úprav rozpočtu v jednotlivých
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: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
8. ZO projednalo plán inventarizace majetku obce za rok 2013. Inventarizační komise ve složení:
předseda pí Ticháčková Anna, členové: Matějcová Marie a Vondraš Pavel.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
9. ZO projednalo návrh rozpočtu na rok 2014 Svazku obcí Domažlicko ve výši 667.210,- Kč viz
příloha č.3.
Bez připomínek.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
10. Plán kulturních a společenských akce na rok 2014.
Místostarosta seznámil ZO s plánem kulturně společenských na r. 2014. Bez připomínek.
Viz příloha č.4 tohoto zápisu.
ZO bere na vědomí.
11. Projednána žádost vedoucí pohostinství ohledně přidělení dotace na provoz pohostinství.
ZO bude s jednat s vedoucí pohostinství o možné spoluúčasti na úhradě provozních nákladů na
energii, dotaci formulovanou v žádosti poskytnout nemůže z legislativních důvodů.
Pro dotaci uvedenou v žádosti:0
Proti: 6
Zdržel: 0
12. Projednána smlouva o zřízení věcného břemene č. IE-12-0000133/1 pro vklad do KN na pozemky
p.č. 493/137, 593/1, 1895/7, 1929/29 a 1929/30 v k.ú. Tlumačov u DO, mezi ČEZ Distribuce, a.s. a
Obcí Tlumačov.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
13. Projednána směna pozemku č.1929/24 o výměře 14 m2 v k.ú. Tlumačov v majetku Jana Ledviny,
Tlumačov 12, s části obecním pozemkem č. 1929/30 o výměře 14 m2.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
14. Projednán záměr prodeje obecního pozemku trvalý travní porost, č. 1548/7 o výměře 1804 m2,
1666/1 - 124m2 a 1666/2 - 167m2 v k.ú. Pelechy.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
15. Projednán záměr o pronájem nebytových prostor v areálu sportovního hřiště TJ Start Tlumačov v
sezonním období 2014 až 2017.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 1

16. Různé - diskuse
a) M. Polák seznámil přítomné s výsledkem provedené kontroly ze dne 29.11. provedenou
kontrolním výborem obce Tlumačov s výsledkem: nebyly zjištěny závady.
b) Vl. Horn seznámil přítomné s výsledkem provedené kontroly ze dne 13.11. provedenou
finančním výborem obce Tlumačov s výsledkem doporučení - viz. zápis kontroly.
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c) starosta seznámil občany s provedenými pracemi: přístřešek na traktor, rekonstrukce NN,
veřejného osvětlení a rozhlasu, operativním opravám kanalizace při lokálních povodních,
vyasfaltování cesty v dolejšku, probíhá rekonstrukce kolem parku, úpravy odpadového
hospodářství na Filipově Hoře. Kladně zhodnoceno za občany FH p. Märzem
d) M. Švec připomínka k průběžnému odstraňování nedostatků veřejného rozhlasu – bude dále
vyhodnocováno.
e) p. Hanačík: neuvedení do původního stavu po rekonstrukci NN. Bude řešeno ZO.
f) p. Hruška dotaz k provedení zápisů z VZZO – objasněno M. Švecem, p. starostou, stavební
povolení na kanalizaci (dotaci) – stavební povolení trvá; překop silnice při operativní úpravě
kanalizace po povodních a příp. pojištění (uplatnění reklamace…), bude řešeno ZO
v součinnosti povodí Vltavy; určování ceny a množství vytěženého dřeva mimo lesní porost
– prodej na základě ceny v místě obvyklém, obvykle stanoveno operativně případně na
poradách ZO; pojištění zaměstnanců obce při výkonu funkce starosty a pracovní doba
starosty součinnost kontrolní komise a kontrola pracovní doby starosty. Pracovní doba
starosty je stanovena zákonem. Připomínky k návrhu rozpočtu vysvětleny. (odpovědi tučně)
g) H. Hanačík: vyčištění Mísova řešeno operativně se starostou.
17. Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání
2. Změnu rozpočtu obce č.5,6. a 7 za rok 2013.
3. Obecní rozpočet na rok 2014.
4. Výhledový obecní rozpočet na rok 2016.
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 2013.
7. Návrh rozpočtu Svazku obcí Domažlicko na r. 2014.
8. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-0000133/1 pro vklad do KN na pozemky p.č. 493/137,
593/1, 1895/7, 1929/29 a 1929/30 v k.ú. Tlumačov u DO, mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Obcí
Tlumačov.
9. Směnu pozemku č.1929/24 o výměře 14 m2 v k.ú. Tlumačov v majetku Jana Ledviny, Tlumačov 12,
s části obecním pozemkem č. 1929/30 o výměře 14 m2.
10. Záměr prodeje obecního pozemku trvalý travní porost, č. 1548/7 o výměře 1804 m2, 1666/1 124m2 a 1666/2 - 167m2 v k.ú. Pelechy a to dle zákona 128/2000 Sb. § 39.
11. Záměr pronájmu nebytových prostor v areálu sportovního hřiště TJ Start Tlumačov v sezonním
období 2014 až 2017.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Plán kulturních a společenských akcí na rok 2014.
2. Zprávu z provedené kontroly ze dne 29.11. provedenou kontrolním výborem obce Tlumačov
3. Zprávu z provedené kontroly ze dne 13.11. provedenou finančním výborem obce Tlumačov
Zastupitelstvo obce zamítá:
Žádost vedoucí pohostinství na poskytnutí dotace na provoz pohostinství.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1.Starostovi obce vypracovat s vedoucí pohostinství dohodu o uznání závazku a jeho postupném
splácení a vyvolat jednání s možností spoluúčasti na úhradě provozu nákladů.
2.Starostovi obce vypracovat smlouvu o nájmu nebytových prostor areálu sportovního hřiště TJ Start
Tlumačov s účinností od 1.1.2014.
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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: 19:25

Podpisy ověřovatelů zápisu:

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

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

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