OBEC TLUMAČOV
Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen ZO)
konaného dne 30. 3. 2022 od 17:00 hodin v kanceláři OÚ.
Jednací číslo: 30 Počet přítomných členů: 7
Přítomni: Miroslav Kabourek, Josef Hruška, Polák Milan, Václav Velek, Josef Selner, Václav
Sladký
Omluveni: Jakub Přibyl
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu a určení ověřovatele zápisu
3. Kontrola plnění usnesení
4. Návrh závěrečného účtu na rok 2021
5. Účetní závěrka obce za rok 2021
6. Účetní závěrka MŠ za rok 2021
7. Finanční příspěvek a veřejnoprávní smlouva pro TJ Start
8. Podmínky pro odběr vody z veřejného vodovodu
9. Navržená odměna pro starostu obce ve výši jednonásobku měsíčního platu
10. Navržená odměna pro místostarostu obce ve výši jednonásobku měsíčního platu
11. Finanční příspěvek pro organizaci UCHO VPS
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr
1. Zahájení
Zasedání zahájil starosta obce Bc. Miroslav Kabourek. Konstatoval, že je přítomno 6 členů
z celkového 7 - členného zastupitelstva a tímto je zastupitelstvo usnášeníschopné.
2. Schválení programu a určení ověřovatele zápisu
Starosta přednesl návrh programu zasedání ZO a návrh ověřovatelů zápisu.
Ověřovateli zápisu byli určeni Polák Milan, Sladký Václav.
Zapisovatelkou byla určena Hana Škoríková.
1. Zahájení
2. Schválení programu a určení ověřovatele zápisu
3. Kontrola plnění usnesení
4. Návrh závěrečného účtu na rok 2021
5. Účetní závěrka obce za rok 2021
6. Účetní závěrka MŠ za rok 2021
7. Finanční příspěvek a veřejnosprávní smlouva pro TJ Start
8. Podmínky pro odběr vody z veřejného vodovodu
9. Navržená odměna pro starostu obce ve výši jednonásobku měsíčního platu
10. Navržená odměna pro místostarostu obce ve výši jednonásobku měsíčního platu

11. Finanční příspěvek pro organizaci UCHO VPS
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr
Návrh usnesení č. 84/1
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program:
Hlasování:
Pro: 6
Usnesení č. 84/1 bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení č. 84/2
Zastupitelstvo obce schvaluje navržené ověřovatele zápisu Milana Poláka a Václava Sladkého a
zapisovatelku Hanu Škoríkovou.
Hlasování:
Pro: 6
Usnesení č. 84/2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Kontrola plnění usnesení
Splněno.
4. Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Projednáním návrhu závěrečného účtu za rok 2021 byla pověřena účetní obce. K návrhu
závěrečného účtu nebyly doposud vzneseny žádné připomínky.
Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě od 2.3.2022 až do doby
zveřejnění schváleného závěrečného účtu – viz. příloha č.1.
Součástí závěrečného účtu jsou výkazy:
•

Zpráva o přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2021

•

Výkaz zisku a ztráty USC

•

Rozvaha ÚSC

•

Inventarizační zpráva za rok 2021

•

Výkazy MŠ Tlumačov za rok 2021

Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo provedeno pracovnicemi Ekonomického odboru
Plzeňského kraje se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Návrh usnesení č. 84/3
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2021 a souhlasí s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad - viz. příloha č.1.
Hlasování:
Pro: 6
Usnesení č. 84/3 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0
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5. Účetní závěrka obce za rok 2021
Hospodářský výsledek za rok 2021 je zisk ve výši 2 897 061,56Kč, který je navržen k převodu
na účet 432- Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - příloha č.2.
Návrh usnesení č. 84/4
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ÚSC Tlumačov za rok 2021. Zároveň schvaluje
výsledek hospodaření – zisk ve výši 2 897 061,56 Kč a jeho převod na účet 432 - Výsledek
hospodaření předcházejících účetních období - příloha č.2.
Hlasování:
Pro: 6
Usnesení č. 84/4 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Účetní závěrka MŠ za rok 2021
Hospodářský výsledek MŠ Tlumačov za rok 2021 činí 13 525,71 Kč a zastupitelstvo obce
navrhuje převést HV MŠ Tlumačov do rezervního fondu MŠ - příloha č.3.
Návrh usnesení č. 84/5
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku MŠ Tlumačov za rok 2021 a převod hospodářského
výsledku MŠ ve výši 13 525,71 Kč do rezervního fondu MŠ - příloha č.3.
Hlasování:
Pro: 6
Usnesení č. 84/5 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Finanční příspěvek a veřejnoprávní smlouva pro TJ Start
Dne 16. 3. 2022 byla na obec doručena žádost TJ Start Tlumačov o poskytnutí finančních
prostředků na sportovní činnost družstev a na provoz klubu. Požadovaná částka 20 000,- Kč.
Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí a navrhuje následující usnesení.
Návrh usnesení č. 84/6
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 20 000,- Kč na sportovní
činnost družstev a na provoz klubu TJ Start Tlumačov a zároveň schvaluje veřejnosprávní smlouvu
s TJ Start Tlumačov
Hlasování:
Pro: 6
Usnesení č. 84/6 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

8. Podmínky pro odběr vody z veřejného vodovodu
Starosta obce seznámil zastupitele obce s podmínkami na připojení vodovodu dle přílohy č.4.
Návrh usnesení č. 84/7
Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky na připojení vodovodu dle přílohy č. 4, a to
➢ Vodovodní přípojku od hlavního řadu k nemovitosti (k plotu nebo hranici pozemku) hradí
obec Tlumačov, pokud se majitel nemovitosti připojí do 6-ti měsíců od rozhodného data.
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➢
➢
➢
➢
➢

Rozhodné datum je navrženo 1. duben 2023. Pokud dojde ke změně, bude tato skutečnost
včas oznámena. Pokud se majitel nemovitosti připojí od 6 – 12 měsíců od rozhodného data,
zaplatí majitel 50% z ceny veřejné přípojky. Pokud se připojí po 12 měsících
od rozhodného data bude hradit majitel nemovitosti celou cenu veřejné přípojky. Přípojku
na pozemek nebo k nemovitosti bez kolaudace (bez čp.) hradí v plné výši majitel pozemku
či nemovitosti.
Pokud bude majitel nemovitosti napojen na veřejný vodovod a nebude používat vlastní
zdroj vody, bude hradit vodné a stočné dle vodoměru.
Pokud bude majitel nemovitosti napojen na veřejný vodovod a zároveň používat vlastní
zdroj do objektu nemovitosti, bude hradit vodné dle vodoměru, stočné paušálem. Musí být
odděleno vodovodní vedení tak, aby nedošlo k doteku vody.
Pokud bude majitel nemovitosti používat zdroj vody mimo veřejný vodovod, bude hradit
stočné paušálem.
Po kolaudaci bude vodovodní přípojka na veřejné části převedena do majetku majitele
nemovitosti.
Vodoměr u jednotlivých nemovitostí hradí obec Tlumačov a je ve vlastnictví obce.

U bodu 5) dle přílohy č. 4 po kolaudaci bude – upřesnit koho bude uzávěr (zda obce nebo majitelů
nemovitostí.
Hlasování:
Pro: 6
Usnesení č. 84/7 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

9. Navržená odměna pro starostu obce
Ze strany zastupitelů obce byl předložen návrh na udělení mimořádné odměny ve výši
jednonásobku hrubého platu pro starostu obce Bc. Miroslava Kabourka. Důvodem pro udělení
odměny je mimořádný rozsah výkonu vedení investiční akce v obci, zejména vyřízení a
zabezpečení dotace, realizace přípravy a celkové zabezpečení nákladné akce s názvem: „Tlumačov
– veřejný vodovod“, která započala již v roce 2015 - příloha č.5.

Návrh usnesení č. 84/8
Zastupitelstvo obce schvaluje udělení mimořádné odměny ve výši jednonásobku hrubého
měsíčního platu pro starostu obce Bc. Miroslava Kabourka. Důvodem pro udělení odměny je
mimořádný rozsah výkonu vedení investiční akce v obci, zejména vyřízení a zabezpečení dotace,
realizace přípravy a celkové zabezpečení nákladné akce s názvem: „Tlumačov – veřejný
vodovod“, která započala již v roce 2015 - příloha č.5.
Hlasování:
Pro: 4
Usnesení č. 84/8 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 2

10. Navržená odměna pro místostarostu obce
Ze strany zastupitelů obce byl předložen návrh na udělení mimořádné odměny ve výši
jednonásobku hrubého měsíčního platu pro místostarostu obce Josefa Hrušku. Důvodem pro
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udělení odměny je mimořádný rozsah výkonu vedení investiční akce v obci, zejména realizace
přípravy a celkové zabezpečení nákladné akce s názvem: „Tlumačov – veřejný vodovod“, která
započala již v roce 2015 - příloha č.5.

Návrh usnesení č. 84/9
Zastupitelstvo obce schvaluje udělení mimořádné odměny ve výši jednonásobku hrubého
měsíčního platu pro místostarostu obce Josefa Hrušku. Důvodem pro udělení odměny je
mimořádný rozsah výkonu vedení investiční akce v obci, zejména realizace přípravy a celkové
zabezpečení nákladné akce s názvem: „Tlumačov – veřejný vodovod“, která započala již v roce
2015 - příloha č.5.
Hlasování:
Pro: 4
Usnesení č. 84/9 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 2

11. Podpora pro registraci sociální služby UCHO.
Ucho, z. s. „Univerzální chodská organizace“ – žádost o vyjádření podpory pro registraci sociální
služby a její následné zařazení do základní sítě poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji.
Návrh usnesení č. 84/10
Zastupitelstvo obce schvaluje podporu pro registraci sociální služby a její následné zařazení
do základní sítě poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji - příloha č.6.
Hlasování:
Pro: 6
Usnesení č. 84/10 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

12. Různé
K bodu různém nebyla žádná náplň.

13. Diskuse
➢ Informace občanovi obce k výstavbě vodovodu – informaci podal starosta obce, akce
probíhá dle harmonogramu.
➢ Informace ke svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu, kterou podal starosta
obce.
➢ Dotaz zastupitele obce p. Poláka, jakým způsobem bude probíhat přípojka k nemovitosti
od vodovodního řadu – odpověděl starosta obce.
➢ Informace zastupitele obce p. Poláka k čištění koupaliště, které bude probíhat.30.4.2022
v 8.00 hod
14. Závěr
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Starosta poděkoval přítomným za účast.
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 17.50 h.
Zápis zapsala dne 30. 3. 2022 Hana Škoríková

………….........………….…….
starosta
Bc Miroslav Kabourek

……………………………
místostarosta
Josef Hruška

Ověřovatelé zápisu:
Milan Polák ………………………………..

Václav Sladký………………………………..
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