OBEC TLUMAČOV
Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO) konaného dne 19.10. 2015
od 18:30 hodin v kanceláři OÚ.
Jednací číslo: 9
Program:
1. Zahájení
2. Složení slibu nového člena zastupitelstva
3. Schválení programu a určení ověřovatele zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Smlouva o zřízení služebnosti-Povodí Vltavy
6. Obecně závazná vyhláška č. 2
7. Změna obecního rozpočtu č. 7
8. Různé
9. Usnesení
10. Závěr
1. Zahájení
Zasedání zahájil starosta obce Bc. Miroslav Kabourek. Poděkoval odstupujícímu členovi obecního
zastupitelstva panu Václavu Märzovi za práci v obecním zastupitelstvu.
Novému členu zastupitelstva panu Vladimíru Hornovi bylo předáno osvědčení o zvolení člena
zastupitelstva obce.
2. Složení slibu člena zastupitelstva.
Starosta vyzval člena zastupitelstva Vladimíra Horna ke složení slibu pronesením slova „SLIBUJI“
a podpisem na připraveném archu.
Zastupitelsto obce Tlumačov: Bc. Kabourek Miroslav, Hruška Josef, Kuneš Josef, Bc.
Polák Milan, Sladký Václav, Marešová Jana, Horn Vladimír
Počet přítomných členů 7.
3. Schválení programu a určení ověřovatele zápisu.
Starosta přednesl návrh programu zasedání ZO a návrh ověřovatelů zápisu. Ověřovateli zápisu
byli určeni Polák Milan a Sladký Václav.
Zapisovatelem byl určen Michal Švec.
Hlasování:

Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Kontrola plnění usnesení.
Usnesení bylo splněno.
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5. Smlouva o zřízení služebnosti – Povodí Vltavy.
Smlouva o zřízení služebnosti (věcné břemeno) č. 1299/2014-SML byla uzavřená podle
ustanovení § 1257 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními
stranami Povodí Vltavy, státní podnik a Obecí Tlumačov o zemním kabelovém vedení
veřejného osvětlení.
Úplata za zřízení služebnosti je stanovena dle zák. č. 151/1997 Sb. jako jednorázová finanční
úhrada ve výši 10.000,- Kč s připočtením DPH.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Obecně závazná vyhláška č. 2.
V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhlášku č.2
2015.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Změna obecního rozpočtu č. 7.
Přednesena změna rozpočtu č. 7.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

8. Různé
•
•
•

•
•
•

Kanalizace a ČOV v obci Tlumačov. Veškeré dokumenty předány na MZe. Po doručení
rozhodnutí z MZe bude svolána informační schůzka pro občany a stavba bude započata.
Proběhlo jednání mezi obcí a zástupci Plzeňského kraje ohledně stavby ČOV a kanalizace
Tlumačov s cílem získat dotaci.
Jednání se zástupci krajského úřadu a vedením Správy a údržby silnic Plzeňského kraje
ohledně rekonstrukce komunikací. Následně proběhlo jednání na obecním úřadu
s Technickým ředitelem vedením Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Cílem jednání
byla snaha o prosazení projektu rekonstrukce státní silnice v souběhu s projektem
„Výstavba chodníků a úprava veřejného prostranství“
Státní Silnice III/1902 na Filipova Hora bude zařazena do plánu plošných oprav.
Nabídka odkupu pozemků nad MŠ.
Bioodpad a skládka.

9. Diskuse
• J. Kuneš přednesl informace o hospodaření v obecních lesích
• M.Švec podal dotaz ohledně termínu na masopust. Předpokladaný termín bude v sobotu
6. 2. 2016.
• M. Švec podal dotaz ohledně otevření pohostinství.
V současné době není zájemce o provozování pohostinství. Při konání kulturních a
společenských akcí zajišťuje občerstvení SDH.
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10.Usnesení

Zastupitestvo schvaluje:
•

Smlouvu o zřízení služebnosti č. 1299/2014-SML, mezi smluvními stranami Povodí Vltavy,
státní
podnik a Obcí Tlumačov. Úplata za zřízení služebnosti je stanovena dle zák. č.
151/1997 Sb. jako jednorázová finanční úhrada ve výši 10.000,- Kč s připočtením DPH.

•

Obecně závaznou vyhlášku č. 2.

•

Změnu obecního rozpočtu č. 7 2015.

Zastupitelstvo ukládá starostovi:
•
•

Jednat s majiteli pozemků, zastoupených panem Miroslavem Ševčíkem, ohledně odkupu
pozemků.
Jednat se zástupci silnic ohledně přípravy projektu průtahu obcí Tlumačov.

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

11.Závěr

Starosta poděkoval přítomným členům za účast.
Zapsal: Michal Švec
Schůze skončena v 19:15 hodin.

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

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

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