Usnesení č. 5/2019 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tisová
konaného dne 4.3.2019 v Tisové.
--------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Mgr. Kateřina Šroubová, Tomáš Krutina, Vlastimil Ludvík,
Marcela Gajdicová, MUDr. Roman Hranička, Stanislav Fišer, Marie Čadková
Zastupitelstvo obce Tisová
A/ vzalo na vědomí
1.
zprávu finanční komise
2.
informace k akci ,,Sraz rodáků a přátel obce Tisová“
3.
informace o dopravním značení v Nové Strasti
4.
informace k novým zastávkám v Tisové
5.
informace ke stromům v Jemnici
6.
informace pana ………… k záměru pachtu
7.
informace k nové obecní komunální technice
8.
informace paní ……………. nové mateřské škole
9.
jednotlivé schválené body
B/ schválilo
1.
doplněný program
2.
ověřovatele zápisu MUDr. Romana Hraničku a Marcelu Gajdicovou,
zapisovatele Marcelu Květovou
3.
zastupitelstvo obce rozhodlo ve smyslu §6 odst. 5 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění o pořízení změny č. 1 Územního plánu Tisová z vlastního
podnětu, změna bude pořizována zkráceným postupem. Předmětem
změny jsou plochy T3 a T4 - BH (bydlení v bytových domech), které
budou změněny na OV (občanská vybavenost) pro účel výstavby
nové mateřské školy
4.
zastupitelstvo obce ve smyslu §6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006
Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,
schvaluje žádost obce o pořizování změny č. 1 Územního plánu
Tisová pro pořizovatele - Městský úřad Tachov, odbor výstavby a
územního plánování - ,,úřad územního plánování,“ Hornická 1695,
347 01 Tachov ( příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006
Sb.)
5.
zastupitelstvo obce pověřuje určeného člena zastupitelstva pro
spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 1 ÚP Tisová
(,,určený zastupitel“ dle zákona č. 183/2006 Sb.) starostku obce Mgr.
Kateřinu Šroubovou
6.
výběrové řízení pro výběr zhotovitele projektové dokumentace nové
mateřské školy
7.
rozpočtové opatření č.3/2019
8.
záměr zemědělského pachtu p.p.č. 903 o výměře 515 m 2, 893/1 o
výměře 11 598 m2, 956/15 o výměře 255 m2, 1252 o výměře 559 m2,
1238/1 o výměře 447 m2 a 1219/15 o výměře 14448 m2 v k.ú. Trnová
u Tachova
9.
záměr zemědělského pachtu p.p.č. 956/22 o výměře 15 744 m 2, p.p.č.
1307/05 o výměře 135 m2 část 62 m2, p.p.č. 1458 o výměře 336 m2

část 186 m2, p.p.č. 1526/4 o výměře 7 445 m2 část 3 825 m2, p.p.č.
1554 o výměře 6294 m2 část 6 111m2 v k.ú Trnová u Tachova.
10. záměr zemědělského pachtu p.p.č. 877 o výměře 9 333 m 2, p.p.č.
879/2 o výměře 1 730 m2, p.p.č. 879/3 o výměře 1 193 m2 v k.ú. Trnová
u Tachova. P.p.č. 320/1 o výměře 34 268 m2, p.p.č. 373/5 o výměře 3
453 m2, p.p.č. 320/3 o výměře 180 m2 část 50 m2, p.p.č. 340/1 o
výměře 985 m2 část 395 m2, p.p.č. 340/4 o výměře 89 m2 část 66 m2,
p.p.č. 340/5 o výměře 319 m2 část 222 m2 v k.ú. Kumpolec
11. záměr pachtu zahrady p.p.č. 1689 o výměře 464 m2 části 314 m2 v k.ú.
Trnová u Tachova

Mgr. Kateřina Šroubová
starostka

Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Krutina
místostarosta

MUDr. Roman Hranička

Marcela Gajdicová

Vyvěšeno na úřední desce dne 19.3.2019

