Usnesení č. 1/2014 z VZZO konaného dne 17.3.2014 od 19°° hod. v kulturním
domě ve Tmani.

I. Zastupitelstvo obce vyslechlo a vzalo na vědomí:
1) kontrolu usnesení z veřejného zasedání ZO konaného dne 16.12.2013 přednesenou
předsedou kontrolního a revizního výboru p. Hofmannem.
2) zprávu z Rady obce a komentář k hlavním bodům jednání přednesenou místostarostou p.
Pavláskem.
3) zprávu finančního výboru přednesenou předsedou finančního výboru p. Pavláskem st.

II. Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Tmaň za rok 2013 ve výši 798,- Kč, který bude převeden do
rezervního fondu školy.
2) podání žádosti o dotaci na dětské hřiště prostřednictvím Mikroregionu Klonk z fondu ROP.
3) ukončení smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst obce Tmaň, ZŠ a
MŠ Tmaň, s obecně prospěšnou společností „ Energie pod kontrolou“ a zpětvzetí výpovědi
smluv o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu zpět ke společnosti
Centropol Energy a.s
4) volbu přísedícího okresního soudu v Berouně pana Antonína Plátěnky, nar. 4.8.1947
v Berouně, trvale bytem Lounín 3, Tmaň 26721. Pan Antonín Plátěnka byl zvolen.
5) předběžný souhlas o prodeji části pozemku pč. 324/35 v k.ú. Tmaň na kterém, je umístěna
vysokotlaká regulační stanice plynu provozovaná RWE GasNet s.r.o. se sídlem Ústí nad
Labem. RWE GasNet s.r.o. nechá na své náklady vyhotovit znalecký posudek, geometrický
plán a předloží vše spojené s návrhem kupní smlouvy ke schválení zastupitelstvu obce Tmaň.
6) výsledek komise nabídkového řízení na výměnu oken hasičské zbrojnice a vchodových dveří
KD. Výměnu provede Winko s.r.o.

7) nákup závěsného štěpkovače za traktor v hodnotě 70 000 Kč. a následný odprodej stávajícího
štěpkovače.
8) Smlouvu č. 12137094 o poskytnutí podpory ze SFŽP, akce „Tmaň – kompostárna“.

III. Zastupitelstvo obce nesouhlasí a neschvaluje:
1) povolení VHP pro společnost Inter Games 2 a.s. v pohostinství pí. Jindrové od 1.4 do
30.6.2014.

IV. Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1) sledovat nadále termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně využít ve
prospěch obce
2) sledovat vývoj rozpočtu obce jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, a na případné
negativní poznatky včas reagovat.
3) projednat stav domu č.p. 178 (okna, odvětrávání), dále sjednat schůzku s obyvateli domu a
ze zástupci ZO a zabývat se uvedenou problematikou.
4) Připravit podklady nakládání s plánovacími smlouvami do dalšího VZZO.
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