
OBEC  TLUMAČOV 
Tlumačov  č. 107,  344 01 Domažlice 

 

 

  

 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO)  
konaného dne 22. 2. 2023 od 17:00 hodin v kanceláři OÚ. 

 

Jednací číslo: 4 Počet přítomných členů:  7 

 
Přítomni: Miroslav Kabourek, Josef Hruška, Milan Polák, Václav Velek, Václav Sladký, Aleš Kalenda, 

Helena Wiesnerová 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu a určení ověřovatele zápisu 

3. Kontrola plnění usnesení 

4. Rozpočet na rok 2023 

5. Žádost o finanční příspěvek BERKANA SAS 

6. Žádost o finanční příspěvek SH-ČSM-SDH Tlumačov 

7. Žádost o finanční příspěvek TJ Start Tlumačov  

8. Žádost o finanční příspěvek ŘK farnost Mrákov 

9. Žádost o finanční příspěvek MS Tlumačov 

10. Různé 

11. Diskuse 

12. Závěr 

 

1. Zahájení  

Zasedání zahájil starosta obce Bc. Miroslav Kabourek v 17.00 hod. Konstatoval, že je přítomno 7 členů 

z celkového 7 - členného zastupitelstva, a tímto je zastupitelstvo usnášeníschopné. 

2. Schválení programu a určení ověřovatele zápisu 

Ověřovateli zápisu byli určeni Milan Polák, Václav Sladký. 

Zapisovatelkou byla určena Hana Škoríková. 

 

Návrh usnesení č. 4/1 

Zastupitelstvo obce schvaluje navržené ověřovatele zápisu Milana Poláka, Václava Sladkého a  

zapisovatelku  Hanu Škoríkovou. 

 

Výsledek hlasování  Pro: 7    Proti:  0      Zdržel se: 0 

Usnesení č. 4/1 bylo schváleno. 

Starosta seznámil zastupitele obce s návrhem programu zasedání ZO v souladu s informací zveřejněnou na 

úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající 

možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

 

Návrh usnesení č. 4/2 

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání ZO: 

 

1. Zahájení 
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2. Schválení programu a určení ověřovatele zápisu 

3. Kontrola plnění usnesení 

4. Rozpočet na rok 2023 

5. Žádost o finanční příspěvek BERKANA SAS 

6. Žádost o finanční příspěvek SH-ČSM-SDH Tlumačov 

7. Žádost o finanční příspěvek TJ Start Tlumačov  

8. Žádost o finanční příspěvek ŘK farnost Mrákov 

9. Žádost o finanční příspěvek MS Tlumačov 

10. Různé 

11. Diskuse 

12. Závěr 

 

Výsledek hlasování  Pro: 7  Proti:  0      Zdržel se: 0 

Usnesení č. 4/2 bylo schváleno. 

 

3. Kontrola plnění usnesení 

Splněno.  

 

4. Návrh rozpočtu na rok 2023 

Účetní obce přednesla návrh rozpočtu obce na rok 2023. Rozpočet je navržen jako schodkový s celkovými 

příjmy ve výši 8 636 000 Kč a s celkovými výdaji ve výši 15 251 000 Kč. Schodek ve výši 6 615 000 Kč 

bude hrazen z přebytků minulých let – viz příloha č. 1. 

Závazné ukazatele rozpočtu roku 2023 jsou navrženy v příjmové části daňových příjmů a transferech 

na položky, v ostatních příjmech a ve výdajová části na paragrafy. 

Zároveň navrhuje závazné ukazatele: 

➢ Poskytnutí neinvestičního příspěvku pro MŠ Tlumačov ve výši 180 000 Kč na provoz roku 2023, 

➢ Poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz SDH Tlumačov ve výši 60 000 Kč, 

➢ Poskytnutí neinvestiční dotace pro SDH Tlumačov ne dechový festival ve výši 60 000 Kč, 

➢ Poskytnutí neinvestiční dotace pro BERKANA SAS Domažlice ve výši 25 000 Kč, 

➢ Poskytnutí neinvestiční dotace pro TJ START Tlumačov ve výši 20 000 Kč, 

➢ Poskytnutí neinvestičního příspěvku pro Římskokatolickou farnost Mrákov ve výši 80 000 Kč, 

➢ Poskytnutí neinvestičního příspěvku pro MS Jestřáb Tlumačov ve výši 10 000 Kč.  

 

Dále bylo navrženo zastupitelstvu obce stanovení kompetencí pro starostu obce k provádění rozpočtových 

opatření – viz příloha č. 2 

   

Návrh usnesení č. 4/3 

Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet s celkovými příjmy 8 636 000 Kč a s celkovými výdaji 

ve výši 15 251 000 Kč a financováním ve výši 6 615 000 Kč. 

Závazné ukazatele rozpočtu roku 2023 jsou navrženy v příjmové části daňových příjmů a transferech na 

položky, v ostatních příjmech a ve výdajové části na paragrafy. Schodek bude hrazen z přebytků 

minulých let. 

 

Výsledek hlasování  Pro:  7 Proti:  0      Zdržel se: 0 

Usnesení č. 4/3 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 4/4 

Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele: 

➢ Poskytnutí neinvestičního příspěvku pro MŠ Tlumačov ve výši 180 000 Kč na provoz roku 2023, 
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➢ Poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz SDH Tlumačov ve výši 60 000 Kč, 

➢ Poskytnutí neinvestiční dotace pro SDH Tlumačov ne dechový festival ve výši 60 000 Kč, 

➢ Poskytnutí neinvestiční dotace pro BERKANA SAS Domažlice ve výši 25 000 Kč, 

➢ Poskytnutí neinvestiční dotace pro TJ START Tlumačov ve výši 20 000 Kč, 

➢ Poskytnutí neinvestičního příspěvku pro Římskokatolickou farnost Mrákov ve výši 80 000 Kč, 

➢ Poskytnutí neinvestičního příspěvku pro MS Jestřáb Tlumačov ve výši 10 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování  Pro:  7 Proti:  0      Zdržel se: 0 

Usnesení č. 4/4 bylo schváleno. 

Návrh usnesení č. 4/5 

Zastupitelstvo obce stanovuje dle § 102 odst. 2 a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích kompetence 

k provádění rozpočtových opatření pro starostu obce dle přílohy č 2 

 

Výsledek hlasování  Pro:  7 Proti:  0      Zdržel se: 0 

Usnesení č. 4/5 bylo schváleno. 

 

5.  Žádost o finanční příspěvek BERKANA SAS, zřizovatel UCHO,z.s. 

Přednesena žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce ve výši 25 450,-Kč na zázemí pro 

zdravotně postižené dětí. Předseda navrhuje poskytnutí příspěvku ve výši 25 000 Kč. 

 

Návrh usnesení č. 4/6 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 25 000,-Kč pro sociálně aktivizační službu 

pro děti se zdravotním postižením BERKANA SAS, zřizovatel UCHO, z.s., Tlumačov, zároveň schvaluje 

veřejnoprávní smlouvu č. 1/2023, dle přílohy č. 3 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování  Pro:  7 Proti:  0      Zdržel se: 0 

Usnesení č. 4/6 bylo schváleno. 

 

6. Žádost o finanční příspěvek SH-ČSM-SDH Tlumačov 

SH-ČSM- SDH Tlumačov žádá zastupitelstvo obce o finanční příspěvek ve výši 60 000,-Kč na dechovkový 

festival Tlumačov 2023. 

 

Návrh usnesení č. 4/7 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro SH-ČSM-SDDH Tlumačov ve výši 60 000,-Kč 

na dechovkový festival Tlumačov 2023, zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 2/2023, dle přílohy 

č. 4 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování  Pro:  7 Proti:  0      Zdržel se: 0 

Usnesení č. 4/7 bylo schváleno. 

 

7. Žádost o finanční příspěvek TJ Start Tlumačov  

 

TJ Start Tlumačov žádá zastupitelstvo obce o finanční příspěvek ve výši 20 000,-Kč na sportovní činnost 

družstev a na provoz klubu. 

 

Návrh usnesení č. 4/8 
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Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro TJ Start Tlumačov ve výši 20 000,-Kč na, na 

sportovní činnost družstev a na provoz klubu, zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 3/2023, dle 

přílohy č. 5 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování  Pro:  7 Proti:  0      Zdržel se: 0 

Usnesení č. 4/8 bylo schváleno. 

 

8. Žádost o finanční příspěvek ŘK farnost Mrákov 

 

Římskokatolická farnost Mrákov žádá zastupitelstvo obce o finanční příspěvek ve výši 80 000 Kč na práce 

související s opravou kostela sv. Vavřince v Mrákově. 

 

Návrh usnesení č. 4/9 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro Římskokatolickou farnost Mrákov ve výši 80 000 Kč 

na práce související s opravou kostela sv. Vavřince v Mrákově, zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu 

č. 4/2023, dle přílohy č. 6 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování  Pro:  7 Proti:  0      Zdržel se: 0 

Usnesení č. 4/9 bylo schváleno. 

 

9. Žádost o finanční příspěvek MS Tlumačov 

 

Myslivecký spolek Jestřáb Tlumačov žádá zastupitelstvo obce o finanční příspěvek ve výši 10 000,-Kč 

na osvětu v oblasti životního prostředí, rozvoj myslivosti a zajištění střelecké soutěže. 

 

Návrh usnesení č. 4/10 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro Myslivecký spolek Jestřáb Tlumačov ve výši 10 000,-

Kč na osvětu v oblasti životního prostředí, rozvoj myslivosti a zajištění střelecké soutěže, zároveň 

schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 5/2023,  dle přílohy č. 7 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování  Pro:  7 Proti:  0      Zdržel se: 0 

Usnesení č. 4/10 bylo schváleno. 

 

10. Různé 

a) Žádost o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2023. Žadatel Plzeňský 

kraj. Požadovaná částka 21 369,- Kč.  

Návrh usnesení č. 4/11 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost ve výši 

21 369,- Kč 

Výsledek hlasování  Pro:  7 Proti:  0      Zdržel se: 0 

Usnesení č. 4/11 bylo schváleno. 

b) Nabídka směny pozemků v katastru obce Tlumačov v rámci pozemkové úpravy, a to část obecního 

pozemku p.č. 1651/22 o výměře 1 317 m2 v k.ú. Tlumačov u Domažlic, v části přiléhající ke stávajícím 

zahradám za pozemky pí. Fürbacherové, bytem Újezd čp. 133 p.č. 671/12 o výměře 935 m2 , druh pozemku 

ostatní plocha, způsob využití jiná plocha  a pozemku p.č. 762/110 o výměře 382 m2, druh pozemku – trvalý 

travní porost v k.ú. Tlumačov u Domažlic. Jedná se o pozemky pí. Fürbacherové, které se nachází 
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v prostoru místního sportovního areálu, o které má obec zájem. Současně pí. Fürbacherová žádá, aby nově 

získaný pozemek byl bezúplatně zařazen v nejbližším termínu změny Územního plánu obce Tlumačov na 

druh pozemku – zahrada a bylo ho možné oplotit. 

K uvedenému bodu proběhla krátká diskuse a bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č. 4/12 

Zastupitelstvo obce schvaluje v rámci pozemkové úpravy směnu části obecního pozemku p.č. 1651/22 

o výměře 1 317 m2 v k.ú. Tlumačov u Domažlic, v části přiléhající ke stávajícím zahradám za 

pozemky pí. Fürbacherové, bytem Újezd čp. 133 p.č. 671/12 o výměře 935 m2, druh pozemku ostatní 

plocha, způsob využití jiná plocha a pozemku p.č. 762/110 o výměře 382 m2, druh pozemku – trvalý 

travní porost v k.ú. Tlumačov u Domažlic. Jedná se o pozemky pí. Fürbacherové, které se nachází 

v prostoru místního sportovního areálu, o které má obec zájem. Současně pí. Fürbacherová žádá, 

aby nově získaný pozemek byl bezúplatně zařazen v nejbližším termínu změny Územního plánu obce 

Tlumačov na druh pozemku – zahrada a bylo ho možné oplotit. 

Výsledek hlasování  Pro:  5 Proti:  1      Zdržel se: 1 

Usnesení č. 4/12 bylo schváleno. 

c) Předsedající seznámil zastupitele obce se zápisem kontrolního výboru za rok 2022. Zastupitelstvo vzalo 

zápis na vědomí. 

 

11. Diskuse 

➢ Dotaz místostarosty obce, kdo vozil po obci hlínu a znečistil komunikaci. Bude řešit starosta obce. 

➢ Dotaz člena ZO p. Poláka na termín vánočních trhů. Bude domluveno. 

 

12. Závěr 

Starosta poděkoval přítomným za účast. Zastupitelstvo obce bylo ukončeno   v 17.50   hod. 

 

Zápis zapsala dne 22.02. 2023 Hana Škoríková 

 

 

 

 

 ………….........………….…….                                          …………………………… 

                  starosta                                                                                  místostarosta 

       Bc Miroslav Kabourek                     Josef Hruška 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu 

 

 

Milan Polák……………………………….. 

 

 
Václav Sladký…………………………….. 


