OBEC TLUMAČOV
Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO)
konaného dne 23.7.2014 od 19:00 hodin v pohostinství.
Jednací číslo: 31
Počet přítomných členů 5.
Konop Jaroslav, Hruška Josef, Bc. Polák Milan, Švec Michal, Horn Vladimír.
Omluven: Bc. Kabourek Miroslav, März Václav
Program:
1. Zahájení.
2. Schválení programu a určení ověřovatelů zápisů.
3. Kontrola plnění usnesení.
4. Změna obecního rozpočtu č.3 a 4 za r. 2014
5. Závěrečný účet za r.2013 Dobrovolného svazku obcí (DSO) Domažlicko.
6. Smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnosti.
7. Nájemní smlouva RWE
8. Záměr prodeje obecního pozemku č. 1551/1, k.ú. Pelechy
9. Diskuse - různé.
10. 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: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
3. Usnesení z květnového zasedání splněno.
4. Starosta předložil změnu rozpočtu obce č.3 a č.4 za rok 2014, která je součástí tohoto zápisu jako
příloha č. 1.
Bez připomínek .
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
5. ZO projednalo závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek
obcí Domažlicko za rok 2013. Bez připomínek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
6. Projednány smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění a provozování zemního kabelového
vedení VO na parc.č.1954/1, 1954/3, 77/1, 76, 1895/16, 1895/13, 78, 80/1, 81, 2063, 88, 1913/1,
1913/3, 1912/2, 1/6, 1/5, 208/15, 208/6, 208/21, 1897, 6/2, 1926/12, 45, 144 a 38.
- Správa a údržba silnic PK a Obec Tlumačov č. S 1030/14, Veřejné osvětlení 3. etapa.
Dle GO 374-472/2013 v k.ú. Tlumačov u Domažlic.
- O2 Czech Republic a.s. a Obec Tlumačov č. 16010-009650, Tlumačov rekonstrukce ČEZ II a
16010-009134, Tlumačov rekonstrukce ČEZ III.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
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7. Projednána nájemní smlouva č. 180634 mezi Obcí Tlumačov, která je výlučným vlastníkem
plynárenského zařízení a RWE GasNet,s.r.o.Ústí n/L jako nájemce provozu plynárenského zařízení.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
8. Projednán záměr prodeje obecního pozemku č. 1551/1, k.ú. Pelechy, ostatní plocha o výměře
2936 m2.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
9. Různé - diskuse
a) volby do zastupitelstva obce 10. a 11.10.2014.
b) rekonstrukce hřiště MŠ- rozpočet na oplocení cca do měsíce, dále se rozhodne, snaha dodělat
ještě v roce 2014.
c) po deštích vyčištěn přítok do rybníka (u vpusti z potoka)
d) p. Václav Vondraš – reklamace odvodnění povrchové vody v areálu AMFI: bude provedeno
v průběhu srpna
e) p. Jan Vavřík: záměr prodeje pozemku na Pelechách – pro nezájem neproveden.
f) p. Pavel Hruška: závěrečný účet obce - odstranění nedostatků?; rozpočet obce (změna č.3 a 4),
pronájem movitého majetku (traktůrek), navýšení mezd (úprava zeleně).
Vysvětleno starostou: změny výdajů týkající se voleb EU nelze přesně předvídat při tvorbě
ročního rozpočtu předem, nutno upravovat v souladu se zákonem. Odstranění nedostatků z
přezkoumání hospodaření ÚSC byly obci připsány lesní pozemky, ale nezaúčtovány na účet 031
-Pozemky. Možno doložit na obecním úřadu.
Systém pronájmu nemovitého majetku (např. traktor) bude vysvětlen na příštím zasedání ZO.
g) p. Petra Suchá: dotaz na využití hřiště MŠ a oplocení: oplocení je vhodné udělat (obecní
majetek), hrací prvky budou řešeny v souladu s požadavky ředitelky MŠ a možnostech obce.
h) p. V. Horn: reklamace odvodňovacího (příčného) kanálu na začátku potoka (vydroleno).
Reklamaci bude řešit starosta.
i) p. Hanačík: vymleté kameny v potoce. Starosta: potok není v majetku obce, majitel seznámen se
stavem
j) p. Václav Sladký: rekonstrukce AMFI:
trvá: oprava hlavních vrat, chemické záchody, oprava tarasu okolo kurtu, vpusť v rohu pláže.
k) p. Josef Kalenda: dotaz ke kandidátkám: řešeno v souladu s volebním zákonem, možno
zaškrtávat kandidáty.
l) pí. Lenka Ticháčková: dotaz na opravu „lítaček“ v sále a mobilnímu zábradlí k pódiu- bude
řešeno na příštím zasedání ZO
m) p. Jan Vavřík: dotaz k zaměstnání p. V. Ticháčka na prac. smlouvu: vysvětleno p. Polákem:
obec využila možnosti veřejně prospěšných prací - uchazečů o zaměstnání na úřadu práce..
n) p. Pavel Hruška: k předchozí otázce - kontrola plnění úkolů zaměstnance: dáno pracovní
smlouvou.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání.
2. Změnu rozpočtu obce č.3 a č.4 za rok 2014.
3. Závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Domažlicko
za rok 2013.
4. Smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění a provozování zemního kabelového vedení VO na
parc.č.1954/1, 1954/3, 77/1, 76, 1895/16, 1895/13, 78, 80/1, 81, 2063, 88, 1913/1, 1913/3, 1912/2,
1/6, 1/5, 208/15, 208/6, 208/21, 1897, 6/2, 1926/12, 45, 144 a 38.
- Správa a údržba silnic PK a Obec Tlumačov č. S 1030/14, Veřejné osvětlení 3. etapa.
Dle GO 374-472/2013 v k.ú. Tlumačov u Domažlic.
- O2 Czech Republic a.s. a Obec Tlumačov č. 16010-009650, Tlumačov rekonstrukce ČEZ II a
16010-009134, Tlumačov rekonstrukce ČEZ III.
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5. Smlouvu č. 180634 mezi Obcí Tlumačov a RWE GasNet,s.r.o.Ústí n/L jako nájemce provozu
plynárenského zařízení.
6. Záměr prodeje obecního pozemku č. 1551/1, k.ú. Pelechy, ostatní plocha o výměře 2936 m2.
Připomínky z diskuse budou řešeny na nejbližší pracovní poradě ZO.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
Přílohy tohoto zápisu jsou k nahlédnutí na OÚ.
Starosta přítomným poděkoval za účast.
Zapsal: Michal Švec

Schůze skončena: 20:00

Podpisy ověřovatelů zápisu:

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

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

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