OBEC TLUMAČOV
Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO)
konaného dne 14.5.2014 od 19:00 hodin v kanceláři OÚ.
Jednací číslo: 30
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.
13.

Zahájení.
Schválení programu a určení ověřovatelů zápisů.
Kontrola plnění usnesení.
Schválení přijetí dotace od PK
Závěrečný účet obce za r. 2013.
Změna obecního rozpočtu č.1 a 2 za r. 2014.
Smlouva o zpětném odběru odpadů-EKO-KOM
Smlouva o zřízení věcného břemene pro vklad do KN – Tlumačov - rekonstrukce vedení NN.
Stanovení počet členů ZO na následující volební období.
Odkoupení pozemku č. 208/19
Žádost o příspěvek na oslavu 40 let TJ Start.
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 z únorového zasedání splněno.
4. ZO projednalo a následně schválilo přijetí dotace z PK v rámci Programu stabilizace a obnovy
venkova PK 2014 na "Oprava obecní budovy č.p. 107 ve výši 220 tis. Kč.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
5. ZO projednalo závěrečný účet obce a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
KÚ PK - bez připomínek. Přílohou závěrečného účtu je závěrečný účet v písemné podobě – dle
§43, zák.128/2000 Sb., a zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla § 17 a rozvaha příspěvkové
organizace - ZO vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce s výhradou odstranit
nedostatky a přijatá opatření k nápravě chyb zaslat na KÚ PK, oddělení přezkoumání hospodaření
obcí a kontroly.
Dále projednána "Účetní závěrka obce za r. 2013"(výkaz zisku a ztrát, rozvaha a příloha účetní
závěrky a inventarizace) + převod hospodářského výsledku z účtu 431 na 432. Dále projednána
"Účetní závěrka MŠ Tlumačov" a "Rozdělení hospodářského výsledku" s nulovým hospodářským
výsledkem. RF z minulých let je 4.853,05 Kč. V roce 2013 bylo použito z RF 7.250,78,- Kč
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
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6. Starosta předložil změnu rozpočtu obce č.1 a č.2 za rok 2014, která je součástí tohoto
zápisu jako příloha č. 1.
Bez připomínek .
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
7. Projednána smlouva č. OS201420000629 o zpětném odběru odpadů - papír, plasty a sklo, mezi
EKO-KOM, a.s. a Obcí Tlumačov.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel: 1

8. Projednána smlouva o zřízení věcného břemene č. IE-12-0004213/VB/1 pro vklad do KN na
pozemky p.č. 272, 15/2, 40/3, 208/5,297/1, 297/32, 297/33, 1865/1, 1895/2,4,13,14,15, 1896,
1901,1902/1,2, 1912/1, 1927/24 a 1928 v k.ú. Tlumačov u DO, mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Obcí
Tlumačov, umožňující uložení NN do země a 12 kabelových skříní v pilíři.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0

9. ZO stanovuje sedm členů zastupitelstva obce Tlumačov na následující volební období dle §
67 a 68 zákona 128/2000 Sb.o obcích.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
10. ZO projednalo odkoupení pozemku č. 208/19, orná půda o výměře 1926 m2 v
k.ú.Tlumačov u Domažlic vedený v ÚP jako plocha občanského vybavení (ČOV).
Prodávající pan Josef Vondraš a kupující Obec Tlumačov. Ujednaná kupní cena ve
výši 200.000,- Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 1
11. Žádost o příspěvek TJ Start Tlumačov na oslavu 40 let. ZO schvaluje příspěvek ve výši
5.000,- Kč
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 1
12. Různé - diskuse
a) starosta informoval o přípravě voleb do EU
b) starosta informoval o rekonstrukci soc. zařízení na sportovním areálu
c) starosta informoval o průběhu návštěvy z Tlumačova u Zlína
d) místostarosta informoval o návštěvě historických vozidel U.S. ARMY
e) rekonstrukce školního hřiště
13. Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Program zasedání
Přijetí dotace z PK v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2014 na "Oprava obecní
budovy č.p. 107 ve výši 220 tis. Kč.
Závěrečný účet obce a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 KÚ PK s
výhradou odstranit nedostatky a přijatá opatření k nápravě chyb zaslat na KÚ PK, oddělení
přezkoumání hospodaření obcí a kontroly.
Změnu rozpočtu č.1 a č.2 za rok 2014.
Smlouvu č. OS201420000629 o zpětném odběru odpadů - papír, plasty a sklo, mezi EKO-KOM,
a.s. a Obcí Tlumačov.
Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE-12-0004213/VB/1 pro vklad do KN na pozemky p.č.
272, 15/2, 40/3, 208/5,297/1, 297/32, 297/33, 1865/1, 1895/2,4,13,14,15, 1896, 1901,1902/1,2,
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1912/1, 1927/24 a 1928 v k.ú. Tlumačov u DO, mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Obcí Tlumačov,
umožňující uložení NN do země a 12 kabelových skříní v pilíři.
7.
8.

9.

Sedm členů zastupitelstva obce Tlumačov na následující volební období.
Odkoupení pozemku č. 208/19, orná půda o výměře 1926 m2 v k.ú.Tlumačov u Domažlic
vedený v ÚP jako plocha občanského vybavení (ČOV) za ujednanou kupní cenu ve výši
200.000,- Kč. (slovy:dvěstětisíc korun českých).
Příspěvek pro oslavy TJ Start.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi obce odstranit nedostatky z výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 KÚ PK
a přijatá opatření k nápravě chyb zaslat na KÚ PK.
2. Starostovi vypracovat kupní smlouvu podle bodu č.8 tohoto usnesení a tuto smlouvu jménem obce
uzavřít.

Připomínky z diskuse budou řešeny na nejbližší pracovní poradě ZO.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
Přílohy tohoto zápisu jsou k nahlédnutí na OÚ.
Starosta přítomným poděkoval za účast.
Zapsal: Michal Švec

Schůze skončena: 19:40

Podpisy ověřovatelů zápisu:

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

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

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