Usnesení č. 6 z VZZO Tmaň
konaného dne 12. 12. 2016 od 19°° hod.

I.

Zastupitelstvo obce vyslechlo a vzalo na vědomí
1) kontrolu usnesení z minulého VZZO přednesenou předsedou kontrolního výboru p.
Jiřím Eschnerem
2) zprávu kontrolního výboru přednesenou předsedou výboru Jiřím Eschnerem
3) zprávu finančního výboru přednesenou předsedkyní výboru Mgr. Hanou Laňovou
4) zprávu z činnosti rady obce přednesenou starostou obce p. Mgr. Pavlem Pavláskem
ml.

II.

Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) schodkový rozpočet Obce Tmaň na rok 2017 v paragrafovém znění v podobě,
v jaké byl vyvěšen
2) rozpočtový výhled na roky 2016–2019
3) termínovaný plán práce Rady obce a Zastupitelstva obce na rok 2017
4) podání žádosti o dotaci na přístavbu zázemí sportoviště ve Tmani z programu
MŠMT ČR se spoluúčastí max. 756 373,- Kč bez DPH
5) podání žádosti o dotaci na výstavbu Dětského hřiště z Programu obnovy a rozvoje
venkova MMR ČR se spoluúčastí max. 160 000,-Kč
6) záměr obce uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-126019871, Tmaň, kNN pro p.č.
344/1 s ČEZ Distribuce za úhradu 10 500,- Kč
7) záměr Obce Tmaň uzavřít s obcí Suchomasty Smlouvu o provedení vodního díla
„Propojení vodovodu Suchomasty – Tmaň“ na pozemku p.č. 548/2 a 549 v k.ú.
Tmaň
8) Směrnici č.II/2016 „Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu“
9) Směrnici č.III/2016 „Zásady poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu obce Tmaň
v roce 2017“
10) žádost pí. Třešňákové o poskytnutí půjčky z FRB ve výši 30 000,-Kč
11) pořízení nového územního plánu obce, pořizovatelem by bylo Město Beroun

III.

Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1) Sledovat termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně využít ve
prospěch obce.
2) Důsledně sledovat vývoj rozpočtu jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, a na
případné negativní poznatky včas reagovat
3) vyřešit úhradu za využívání tělocvičny ZŠ a přijmout stanovisko k připomínce p.
Sakáče o snížení ceny za 1 hodinu ze 150,-Kč na 100,-Kč
4) Zabývat se dopravní situací a možnostmi parkování ve všech částech obce

Usnesení bylo projednáno a schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce Tmaň dne
12.12 2016.

Jan Plátěnka

Antonín Kiml

Mgr. Pavel Pavlásek
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