Usnesení č. 6 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tisová
konaného dne 10.4.2019 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.
kontrolu usnesení č. 4 a č. 5
2.
projednání financování akce ,,ZTV Tisová“ (zasíťování technické
infrastruktury pozemků pro výstavbu rodinných domů)
3.
nové autobusové zastávky v Tisové
4.
informace o programu setkání rodáků a přátel Tisové
informace o konání dalšího zasedání zastupitelstva v měsíci červnu
B/ schválilo
1.
doplněný program
2.
ověřovatele zápisu Stanislava Fišera a Vlastimila Ludvíka,
zapisovatele Marcelu Květovou
3.
smlouvu se zhotovitelem akce ,,Trnová, prodloužení chodníku podél
silnice II/199“ firmou DYBS PLZEŇ s.r.o. 1 490 358,81 Kč s DPH
4.
smlouvu pachtu zahrady o výměře 435 m2 části p.p.č.697/19 a části
60 v k.ú. Tisová u Tachova s ………………..
5.
smlouvu pachtu zahrady o výměře 513 m2 části p.p.č.697/19 v k.ú.
Tisová u Tachova s ……………………
6.
smlouvu pachtu zahrady o výměře 442 m2 části p.p.č.697/19 v k.ú.
Tisová u Tachova se ………………………..
7.
smlouvu pachtu zahrady o výměře 430 m2 části p.p.č.697/19 v k.ú.
Tisová u Tachova s …………………………
8.
smlouvu pachtu zahrady o výměře 314 m2 části p.p.č.1689 v k.ú.
Trnová u Tachova s ……………………………………………..
9.
smlouvu pachtu zemědělských pozemků p.p.č. 956/22 o výměře 15
744 m2, 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 6 111 m2 v k.ú. Trnová u
Tachova s firmou Agricoltori Tachov V a.s.
10. smlouvu pachtu zemědělských pozemků p.p.č. 903 o výměře 515
m2, p.p.č. 893/1 o výměře 11 598 m2, část 1 404 m2, p.p.č. 956/15 o
výměře 255 m2, p.p.č. 1252 o výměře 559 m2, p.p.č. 1238/1 o
výměře 447 m2, část 330 m2, p.p.č. 1219/15 o výměře 14448 m2,
část 12 900 m2 v k.ú. Trnová u Tachova s firmou Farmář Coufal Petr
11. smlouvu pachtu zemědělských pozemků p.p.č. 877 o výměře 9 333
m2, 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, k.ú. Kumpolec s firmou Agrobar s.r.o.
12. zhotovení nového pasportu místních komunikací a dopravního
značení + projekt dopravního značení od firmy HPN projekt s.r.o. ve
výši 38 720 Kč s DPH

13. příjem dotace z Plzeňského kraje, dotační titul PSOV 2019 – projekty
obcí ve výši 350 000Kč na akci ,,Trnová, prodloužení chodníku podél
silnice II/199“
14. příjem dotace z Plzeňského kraje, dotační titul č. 2 dotace na
restaurování ohrožených nemovitých kult. památek - děl v exteriéru
2019 ve výši 120 000Kč na akci ,,Tisová, část obce Lhotka, socha
sv. Jana Nepomuckého“
15. nabídku firmy Urbioprojekt Ing., aut. Arch. Pavel Valtr na zpracování
změny ÚP Tisová za částku 60 000Kč bez DPH
16. změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Jemnice u
Tisové a Bezděkov u Damnova
17. návrh na financování vodovodních přípojek v Jemnici na hranici
pozemku s rodinnými domy
18. hospodářský výsledek Mateřské školy Tisová za rok 2018
19. odpuštění od vymáhání částky 3 623Kč po starostce obce

Mgr. Kateřina Šroubová
starostka

Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Krutina
místostarosta

Stanislav Fišer

Vlastimil Ludvík

