Usnesení č. 29 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tisová
konaného dne 12. 12. 2016 v Tisové.
--------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: K. Šroubová, M. Čadková, S. Fišer, Ing. K. Novotný, J. Dietl, M. Šujanová,
M. Gajdicová
Zastupitelstvo obce Tisová
A/ vzalo na vědomí
1. kontrolu usnesení
2. zpráva kontrolní komise
B/ schválilo
1. program
2. navrhovatele usnesení p. Jan Dietl
3. ověřovatele zápisu Ing. Karel Novotný a p. Marcela Gajdicová
4. schodkový rozpočet obce na rok 2017 příjmy: 7 995 000 Kč;
výdaje: 22 995 000 Kč; viz. příloha
5. rozpočet MŠ na rok 2017
6. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Tisová
7. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 kterou se zrušují obecně závazné
vyhlášky
8. řád veřejného pohřebiště
9. sazebník úhrad za zboží a služby poskytnuté obcí Tisová
platný od 1.1.2017
10. ponechání poplatku za komunální odpad na rok 2017 ve výši
700 Kč / osoba; 700 Kč / nemovitost
11. návrh na změnu územního plánu obce: využití p.p.č. 23, 24, 25 a 1703
v k.ú. Tisová u Tachova jako plochy občanské vybavenosti; změnu využití
p.p.č.1341, 1340 a 1216/4 v k.ú. Jemnice u Tisové z ploch pro hřiště na
plochu pro bydlení v rodinných domech; st. p. č. 92 v k.ú. Jemnice
zahrnout do plochy umožňující bydlení v rodinných domech; st.p. č. 93 a
94 v k.ú. Jemnice u Tisová zahrnout do plochy umožňující zemědělskou
výrobu; na p.p.č. 235/1 vymezit plochu umožňující agroturistiku;
vybudování cyklostezky podél komunikace z Tisové do Lhotky; zapracovat
projekt na vodovod a kanalizaci Tisová- Jemnice, včetně plochy pro
technickou infrastrukturu na p.p.č. 10/20 v k.ú. Jemnice u Tisové.
12. prodloužení smlouvy na p.p.č. 697/31 v k.ú. Tisová u Tachova
s p. Blažkem
13. vydání zpravodaje za r. 2016
C/ neschválilo
1. příspěvek ve výši 10.000 Kč občanům na kanalizační přípojky
2. odkoupení části 9 m2 na p.p.č.1272/14 v k.ú. Kumpolec a změnu hranice
mezi p.p.č. 1272/10 a 1416/8 v k.ú. Kumpolec

Bc. Kateřina Šroubová
starostka

Ověřovatelé zápisu: Marcela Gajdicová
Ing. Karel Novotný

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.12.2016
Sejmuto z úřední desky dne: 06.01.2017
Kateřina Šroubová

Marie Čadková
místostarostka

