OBEC TLUMAČOV
Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO) konaného dne 17.12. 2015 od 18:30
hodin v kanceláři OÚ.
Jednací číslo: 10
Počet přítomných členů 6.
Bc. Kabourek Miroslav, Hruška Josef, Bc. Polák Milan, Sladký Václav, Marešová Jana, Horn
Vladimír.
Omluven: Kuneš Josef
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zahájení
Schválení programu a určení ověřovatele zápisu
Kontrola plnění usnesení
Žádost Universální chodské organizace o finanční příspěvek
Rozpočtové změny č 8, 9,10
Návrh obecního rozpočtu na rok 2016
Návrh výhledového obecního rozpočtu na rok 2018
Pověření ke schvalování úprav rozpočtu
Plán inventarizace obecního majetku k 31.12.2015. Návrh členů Inventarizační komise
Kontrolní výbor-změna
Návrh rozpočtu na rok 2016- Svazek Domažlicko
Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů
Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Finanční dary MŠ
Různé
Diskuse
Usnesení
Závěr

1. Zahájení
Zasedání zahájil starosta obce Bc. Miroslav Kabourek.
2. Schválení programu a určení ověřovatele zápisu.
Starosta přednesl návrh programu zasedání ZO a návrh ověřovatelů zápisu. Ověřovateli zápisu
byli určeni Bc. Polák Milan a Sladký Václav.
Zapisovatelem byl určen Švec Michal.
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3. Kontrola plnění usnesení.
Usnesení bylo splněno.
4. Žádost Universální chodské organizace o finanční příspěvek
Univerzální chodská organizace zastoupená předsedkyní Lenkou Ticháčkovou požádala dopisem
č.j. 136 o finanční příspěvek na nákup strojku Big Schot, potřebného příslušenství, kreativního a
výtvarného materiálu. Celková výše příspěvku 10 000,- Kč.
5. Rozpočtové změny č 8, 9, 10.
Změna rozpočtu č. 8 za měsíc říjen.
Změna rozpočtu č. 9 za měsíc listopad.
Změna rozpočtu č. 10 za měsíc prosinec.
Rozpočtové změny jsou přílohou tohoto zápisu – příloha č. 1, 2, 3.
6. Návrh obecního rozpočtu na rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2016. Rozpočet je vyrovnaný ve výši 4 709 540,- Kč.
Rozpočet je přílohou tohoto zápisu jako – příloha č. 4.
7. Návrh výhledového obecního rozpočtu na rok 2018
Předložen a projednán výhledový obecní rozpočet na rok 2018. Rozpočet je vyrovnaný ve výši
4 846 320,- Kč. Rozpočet je součástí tohoto zápisu - příloha č. 5.
8. Pověření ke schvalování úprav rozpočtu
Zastupitelstvo pověřuje starostu ke schválení úprav rozpočtu obce viz usnesení č. 46 bod č. 6.
9. Plán inventarizace obecního majetku k 31.12.2015
Předložen plán inventarizace majetku obce za rok 2015.
Inventarizační komise:
Předseda komise
Anna Ticháčková
Člen komise
Pavel Vondraš
Člen komise
Marie Matějcová
10. Kontrolní výbor -změna
Předložen návrh na člena kontrolní komise- Michal Švec.
11. Návrh rozpočtu na rok 2016 Svazek Domažlicko
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu Svazku obcí Domažlicko na rok 2016. Rozpočet je
vyrovnaný v celkové výši 695 500,- Kč- příloha č. 5.
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12. Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů
Předmětem veřejné zakázky bude provedení projektové dokumentace DÚR, DSP a DSPS,
rozpočtu, výkazu a inženýrské činnosti k zajištění vydání úzeního rozhodnutí a stavebního
povolení a obstarání veškerých souvisejících činností vedoucích k úplnému dokončení
projektové přípravy stavby „PD-III/1903 a III/1905 Tlumačov. Pracovní název „Průjezd obcí
Tlumačov.
13. Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka
V rámci provedení stavby „III/1903 Domažlice-Tlumačov Domažlice-Tlumačov-Mrákov“ bude
technicky upraven pozemek parc. č. 1913/6 a 1913/8 k.ú. Tlumačov. Zábor pozemku je 11m2.
14.Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Smlouva o služebnosti inženýrské sítě- realizace akce „Tlumačov-rekonstrukce veřejného
osvětlení, 3. etapa Tlumačov“.
Průběh a rozsah inženýrské sítě je vyznačen v geometrickém plánu č. 374-472/2013.
Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu určitou – dobu existence inženýrské sítě.
15. Finanční dary pro MŠ Tlumačov
Darované prostředky budou využity pro účely výchovy mládeže a na vánoční dárky.
ZOD Mrákov 2000,- Kč
Kominictví Suchý Václav a syn 5000,- Kč
16. Různé
• žádost Obce Pelechy o užívání pozemku (okraj Háječku)
• Informace ohledně Pošumavského věnečku
17. Diskuse
• p. Ticháčková Lenka vznesla připomínku k odvodu dešťové vody za KD.

18. USNESENÍ č. 46
Obecní zastupitelstvo
SCHVALUJE:
Bod usnesení č. 1
Program zasedání a určení ověřovatele zápisu a zapisovatele
Ověřovateli zápisu určeni Bc. Polák Milan a Sladký Václav.
Zapisovatelem určen Švec Michal.
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod usnesení č. 2
Žádost Universální chodské organizace o finanční příspěvek
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Finanční příspěvek (žádost vedena pod č.j 136) pro Univerzální chodskou organizaci na nákup
strojku Big Schot, potřebného příslušenství, kreativního a výtvarného materiálu. Celková výše
příspěvku 10 000,- Kč.
Hlasování:
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se: 1
Pro: Bc. Kabourek Miroslav, Hruška Josef, Bc Polák Milan, Marešová Jana, Horn Vladimír.
Zdržel se: Sladký Václav
Bod usnesení č. 3
Rozpočtové změny č. 8, 9, 10.
Rozpočtové změny jsou přílohou zápisu – příloha č. 1, 2, 3
Hlasování:

Pro: 6

Proti:0

Zdržel se: 0

Bod usnesení č. 4
Návrh obecního rozpočtu na rok 2016
Rozpočet je vyrovnaný ve výši 4 709 540,- Kč
Rozpočet je přílohou zápisu – příloha č. 4.
Hlasování:

Pro: 6

Proti:0

Zdržel se: 0

Bod usnesení č. 5
Návrh výhledového obecního rozpočtu na rok 2018
Předložen a projednán výhledový obecní rozpočet na rok 2018. Rozpočet je vyrovnaný ve výši
4 846 320,- Kč. Rozpočet je součástí tohoto zápisu-příloha č. 4.
Hlasování:

Pro: 6

Proti:0

Zdržel se: 0

Bod usnesení č. 6
Zastupitelstvo stanovuje závazné ukazatele pro výkonné orgány ÚSC u výdajů dle účelového
členění rozpočtové skladby, tj. členění dle „paragrafů“.
Zastupitelstvo stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací
překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů
schváleného rozpočtu pro rok 2016. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách,
včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a
naopak, povoluje.
Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb.
je v kompetenci účetní.
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. A) a § 99 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce
k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
Navýšení závazného ukazatele do výše 50 000,- Kč v období mezi jednotlivými
zasedáními zastupitelstva.
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Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta samostatně provádět jen v případech:
ve finančních vztazích k jinému rozpočtu,
přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků,
vypořádání transferů, upřesnění výše transferů (např. po rozpisu souhrnného dotačního
vztahu od kraje po vypořádání dotace apod.),
výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení živelních pohrom výdaje ve stavu
nouze,
výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu a výdaje, které nezávisí na vůli obce- např.
vyúčtování energií,
zatřídění příjmu a výdaje daně z příjmů právnických osob, které platí obec sama sobě,
technické změny, ke kterým došlo změnou předpisů (změny paragrafů a položek
rozpočtové skladby)
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou.
Hlasování:

Pro: 6

Proti:0

Zdržel se: 0

Bod usnesení č. 7
Plán inventarizace obecního majetku k 31.12.2015
Plán inventarizace majetku obce za rok 2015.
Inventarizační komise
Předseda komise
Anna Ticháčková
Člen komise
Pavel Vondraš
Člen komise
Marie Matějcová
Hlasování:

Pro: 6

Proti:0

Zdržel se: 0

Bod usnesení č. 8
Kontrolní výbor
Člen kontrolní komise Michal Švec.
Hlasování:

Pro: 6

Proti:0

Zdržel se: 0

Bod usnesení č. 9
Návrh rozpočtu na rok 2016 Svazek Domažlicko
Rozpočet je vyrovnaný v celkové výši 695 500,- Kč
Hlasování:

Pro: 6

Proti:0

Zdržel se: 0

Bod usnesení č. 10
Návrhg smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů
SMLUVNÍ STRANY
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Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“) - účastník 1.
Obec Tlumačov – účastník 2
Smluvní strany se touto smlouvou sdružují do sdružení zadavatelů ve smyslu § 2 odst. 9 ZVZ
(dále také jen jako „sdružení zadavatelů“). Pro účely ZVZ je sdružení zadavatelů považováno za
jednoho zadavatele.
Účelem sdružení zadavatelů je společný postup při výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu pod názvem „PD - III/1903 a III/1905 Tlumačov“ (dále také jen jako „veřejná
zakázka“), jehož cílem je výběr nejvhodnějšího uchazeče a uzavření smlouvy na plnění veřejné
zakázky s tímto uchazečem
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí částku ve výši 700.000 Kč bez DPH.
1.1. Předpokládané finanční podíly účastníků této smlouvy na veřejné zakázce jsou rozděleny
takto :
Účastník 1 - 70% ceny díla
Účastník 2 – 30% ceny díla
Hlasování:

Pro: 6

Proti:0

Zdržel se: 0

Bod usnesení č. 11
Návrh smlovy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
SMLUVNÍ STRANY
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)
Obec Tlumačov.
Vlastník prohlašuje, že je vlastníkem pozemku/ů parc. č. 1913/6, 1913/8, zapsaných v katastru
nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrálním pracovištěm
Domažlice na LV č. 1 pro k.ú. Tlumačov u Domažlic, obec Tlumačov. SÚSPK je investorem
stavby s označením: „ III/1903 Domažlice – Tlumačov - Mrákov“ .
Vlastník bezvýhradně souhlasí s realizací Stavby v souladu s projektovou dokumentací
Hlasování:
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0
Bod usnesení č. 12
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě
SMLUVNÍ STRANY
Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Obec Tlumačov
Služebnost inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 3000,- Kč.
Hlasování:

Pro: 6

Proti:0

Zdržel se: 0

Bod usnesení č. 13
Finanční dary pro MŠ Tlumačov určeny pro výchovu mládeže a vánoční dárky.
ZOD Mrákov 2000,- Kč
Kominictví Suchý Václav a syn 5000,- Kč
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Hlasování:

Pro: 6

Proti:0

Zdržel se: 0

BERE NA VĚDOMÍ:
Kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání.
Žádost obce Pelechy o souhlas s využíváním části pozemku 1548/6.
UKLÁDÁ
Starostovi
Dále jednat viz níže uvedené body usnesení
Bod usnesení č. 10
Návrh smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů
Bod usnesení č. 11
Návrh smlova o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka
Bod usnesení č. 12
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Hlasování:

Pro: 6

Proti:0

Zdržel se: 0

19.Závěr
Starosta poděkoval přítomným členům za účast.
Zapsal: Michal Švec
Schůze skončena v 19:10 hodin.

Podpisy ověřovatelů zápisu

Bc Milan Polák…………………… Václav Sladký……………………………….

Starosta:……………………………

Místostarosta………………………………………
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