OBEC TLUMAČOV
Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO)
konaného dne 1.10.2014 od 18:00 hodin v místním pohostinství.
Jednací číslo: 32
Počet přítomných členů 7.
Konop Jaroslav, Hruška Josef, Bc. Polák Milan, Švec Michal, Horn Vladimír, Bc. Kabourek
Miroslav, März Václav.
Omluven:0
Program:
1. Zahájení.
2. Schválení programu a určení ověřovatelů zápisů.
3. Kontrola plnění usnesení.
4. Změna obecního rozpočtu č.5 za r. 2014.
5. Doplnění osadního výboru.
6. Prodej obecního pozemku.
7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014.
8. Smlouva o nájmu pozemku k nepodnikatelskému užívání.
9. Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou.
10. Převod pozemků ve vlastnictví - Státní pozemkový úřad.
11. Převod pozemků ve vlastnictví - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
12. Žádost obce o pokácení stromů rostoucích mimo les.
13. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
14. Oprava místní komunikace v obci Filipova Hora.
15. Žádost MS Jestřáb o poskytnutí příspěvku.
16. Žádost SDH Tlumačov o poskytnutí příspěvku na dopravu.
17. Žádost o úpravu pozemku.
18. Diskuse - různé.
19. 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 červencového zasedání splněno.
4. Starosta předložil změnu rozpočtu obce č.5 za rok 2014, která je součástí tohoto zápisu jako
příloha č. 1.
Bez připomínek .
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0

-1-

5. Pan März předložil návrh na doplnění osadního výboru na Filipově Hoře a to paní Siranovou
Zdenka, která s členstvím osadního výboru souhlasí.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
6. Projednán prodej obecního pozemku na parcelním čísle 1551/1 LV 490 v k.ú. Pelechy.
Celková smluvní cena za výše uvedený pozemek je 64.990,- Kč.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
7. Starosta předložil k projednání obecně závaznou vyhlášku č.1/2014 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu. Bez připomínek.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
8. Projednána Smlouva o nájmu pozemku k nepodnikatelskému užívání části obecního
pozemku 593/1 o výměře 600 m2 a dřevěné klubovny parc.č.320 a to mezi Obec Tlumačov a
SDH Tlumačov. Smlouva uzavřena na neurčito a pronájem 1,- Kč /rok.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
9. Projednána Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou do 31.12.2018 mezi panem Krhounem
Jiřím a Obec Tlumačov.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
10. Bezúplatný převod pozemků parcela č. 208/6, 208/15, 208/21, 1509/10, 1509/11, 1509/13,
1927/1,1961/1, 1961/3, 1961/6, 1961/12, 1964/1, 1964/3, 1964/4, 1964/15, 1968/10, 1973/2,
1973/4, 1974/1, 1974/6, 1974/7 a 1974/8, v k.ú. Tlumačov u Domažlic, zapsané v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrálního pracoviště Domažlice na
listu vlastnictví číslo 10002, příslušnost hospodařit s majetkem státu - Státní pozemkový
úřad do vlastnictví Obce Tlumačov.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
11. Bezúplatný převod pozemků parcel č.297/29, 299/2, 1509/12, 1913/3, 1913/4, 1927/20,
1940/3, 1964/5 a 2067/1, v k.ú. Tlumačov u Domažlic, zapsané v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrálního pracoviště Domažlice na listu
vlastnictví číslo 60000, příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví Obce Tlumačov.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
12. Žádost obce o pokácení stromů rostoucích mimo les. Jedná se o lípy 2 ks na parc. č. 1895/2.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
13. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE 12-0005462/4, mezi
Obec Tlumačov a ČEZ Distribuce, a.s., zemní kabelové vedení na parc.č. 1551/1 k.ú.
Pelechy.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
14. Oprava místní komunikace v obci Filipova Hora, zhotovitel Ptáčník-Dopravní stavby
s.r.o. s nabídkou 628.805,- Kč.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
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15. Žádost MS Jestřáb o poskytnutí příspěvku 3000 na činnost.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
16. Žádost SDH Tlumačov o poskytnutí příspěvku 14.000,- na dopravu na přátelskou návštěvu
SDH Tlumačov na Moravě
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 2
17. Žádost o úpravu pozemku před č.p. 40. manž. Hatlmannových. Z důvodu technického
zajištění úklidu sněhu na komunikaci se žádost zamítá.
Pro zamítnutí žádosti: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
18. Různé - diskuse
a) volby do zastupitelstva obce. Do 7. 10 budou vydány hlasovací lístky.
c) prodej stávajícího oplocení na parc.č. 301/2 včetně demontáže.
e) M. Polák seznámil přítomné s výsledkem provedené kontroly ze dne 30.9 provedenou
kontrolním výborem obce Tlumačov s výsledkem: nebyly zjištěny závady.
f) Vl. Horn seznámil přítomné s výsledkem provedené kontroly ze dne 8.9 provedenou
finančním výborem obce Tlumačov s výsledkem: nebyly zjištěny závady.
g) probíhají rozbory vody z rybníka spec. firmou z Třemošné po úhynu ryb.
h) informace M. Poláka k volbám 4 možnostem hlasování – výtah se stránek MVČR,
detailní informace obdrží voliči spolu s hlasovacími lístky. Každý volič má 7 hlasů (počet
volených zastupitelů), křížkují se strany (max. 1), kandidáti (max. 7) nebo kombinace
kandidátů a jedné strany (dopočítávají se do 7).
i) připomínka ke kontejnerům za čekárnu: vydláždit plochu a přendat všechny kontejnery,
případně osázet zelení. Bude dále řešit příští ZO
j) P. Hruška: shrnutí činnosti obce. Vize do budoucna (kanalizace…)
19. Usnesení.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
2.
3.
4.

Program zasedání
Změnu rozpočtu obce č.5 za rok 2014, která je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 1.
Doplnění osadního výboru na Filipově Hoře a to paní Siranovou Zdeňku.
Prodej obecního pozemku na parcelním čísle 1551/1 LV 490 v k.ú. Pelechy. Celková
smluvní cena za výše uvedený pozemek je 64.990,- Kč.
5. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2014 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
6. Smlouvu o nájmu pozemku k nepodnikatelskému užívání části obecního pozemku 593/1 o
výměře 600 m2 a dřevěné klubovny parc.č.320 a to mezi Obec Tlumačov a SDH
Tlumačov. Smlouva uzavřena na neurčito a pronájem 1,- Kč /rok.
7. Smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou do 31.12.2018 mezi pan Krhoun Jiří a Obec
Tlumačov.
8. Žádost o bezúplatný převod pozemků parcela č. 208/6, 208/15, 208/21, 1509/10, 1509/11,
1509/13, 1927/1,1961/1, 1961/3, 1961/6, 1961/12, 1964/1, 1964/3, 1964/4, 1964/15,
1968/10, 1973/2, 1973/4, 1974/1, 1974/6, 1974/7 a 1974/8, v k.ú. Tlumačov u Domažlic,
zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrálního
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pracoviště Domažlice na listu vlastnictví číslo 10002, příslušnost hospodařit s majetkem
státu - Státní pozemkový úřad do vlastnictví Obce Tlumačov.
9. Žádost o bezúplatný převod pozemků parcel č.297/29, 299/2, 1509/12, 1913/3, 1913/4,
1927/20, 1940/3, 1964/5 a 2067/1, v k.ú. Tlumačov u Domažlic, zapsané v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrálního pracoviště Domažlice
na listu vlastnictví číslo 60000, příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Obce Tlumačov.
10. Žádost o pokácením stromů rostoucích mimo les. Jedná se o lípy 2 ks na parc. č. 1895/2.
11.Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE 12-0005462/4, mezi Obec
Tlumačov a ČEZ Distribuce, a.s., zemní kabelové vedení na parc.č. 1551/1 k.ú. Pelechy.
12. Opravou místní komunikace v obci Filipova Hora-zhotovitel- Ptáčník-Dopravní stavby
s.r.o. s nabídkou 628.805,- Kč.
13. Žádost MS Jestřáb o poskytnutí příspěvku na r. 2015 ve výši 3.000,- Kč.
14. Žádost SDH Tlumačov o poskytnutí příspěvku ve výši 14.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostovi vypracovat kupní smlouvu podle bodu č.4 tohoto usnesení a tuto smlouvu jménem
obce uzavřít.
Zastupitelstvo obce zamítá:
Žádost o úpravu pozemku před č.p. 40
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu z provedené kontroly ze dne 30.9 provedenou kontrolním výborem obce Tlumačov.
2. Zprávu z provedené kontroly ze dne 8.9 provedenou finančním výborem obce Tlumačov.
Zastupitelstvo obce ruší:
Obecně závaznou vyhlášku č.1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, ze dne 7.1.2011
Připomínky z diskuse budou řešeny na nejbližší pracovní poradě ZO.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
Přílohy tohoto zápisu jsou k nahlédnutí na OÚ.
Starosta přítomným poděkoval za účast a shrnul činnost ZO za volební období.
Zapsal: Michal Švec

Schůze skončena: 19:05

Podpisy ověřovatelů zápisu: ...................................................................................

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

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