Usnesení č. 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tisová
konaného dne 26.6.2019 v Tisové.
--------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Mgr. Kateřina Brachtelová, Tomáš Krutina, Vlastimil Ludvík,
Marcela Gajdicová, MUDr. Roman Hranička, Stanislav Fišer, Marie Čadková
Zastupitelstvo obce Tisová
A/ vzalo na vědomí
1.
kontrolu usnesení č. 6
2.
zprávu finančního výboru
3.
zprávu kontrolního výboru
4.
informace k akci ZTV Tisová - ČEZ Distribuce
5.
informace k žádostem o dotace
6.
informace o tříděném odpadu
7.
informace o navýšeném odběru elektrické energie v kulturním sále
v Tisové
8.
dotaz pana ……………
9.
dotaz paní …………………
10. informaci pana ………………….
B/ schválilo
1.
doplněný program
2.
ověřovatele zápisu Marii Čadkovou a Vlastimila Ludvíka, zapisovatele
Marcelu Květovou
3.
revokaci bodu B/6 z usnesení č. 41 ze dne 12. 5. 2014 žádost na ČR
– Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod st.p.č. 79/1 o výměře
1052 m2 a p.p.č. 1307/1 o výměře 2 878 m2 v k.ú. Trnová u Tachova
4.
revokaci bodu B/7 z usnesení č. 41 ze dne 12.5.2014 žádost na ČR
– Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod p.p.č 1278/1 o výměře
418 m2, p.p.č. 1278/2 o výměře 422 m2 a p.p.č. 1278/3 o výměře 397
m2 v k.ú. Kumpolec
5.
vypracování nové projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci
na renovaci rybníka Humný na p.p.č. 387 v k.ú. Tisová u Tachova (u
ČOV v Tisové)
6.
revokaci bodu D/1 z usnesení č. 40 ze dne 31.10.2017 zjistit možnost
rozparcelování celé plochy na výstavbu RD na p.p.č. 1219/15 v k.ú.
Trnová u Tachova
7.
závěrečný účet obce Tisová za rok 2018
8.
účetní závěrku obce Tisová za rok 2018 bez výhrad
9.
účetní závěrku Mateřské školy Tisová za rok 2018
10. rozpočtové opatření č.4
11. určení pravomocí k rozpočtovým opatřením dle přílohy č. 4
12. příjem dotace ve výši 300 000 Kč a vypsání výběrového řízení na akci
,,Kompletní stavební úpravy fotbalového hřiště v Tisové“
13. akci ,,Oprava přístupové komunikace k bytovému domu č.p. 87“
14. opravu sochy sv. Jana Nepomuckého ve Lhotce
15. opravu sochy sv. Jana Nepomuckého v Kumpolci ve výši 154 000Kč
a přímou objednávku u ak. sochařky Martiny Niubo

16. výměnu tří kusů plynových kotlů v bytovém domě č.p. 43 v Lhotce
a přímou objednávku u Martina Vitoně, plyn voda, topení za částku
181 900 Kč bez DPH
17. odvolání dosavadní kronikářky obce Tisová ……………
18. jmenování kronikářem obce Tisová pana …………….
19. záměr prodeje na p.p.č. 1356 a 37 v k.ú. Jemnice u Tisové za cenu
100 Kč/1m2
20. dodatek č.1. ke smlouvě ,,Rekonstrukce veřejného osvětlení v části
obce Trnová“ na více práce ve výši 128 005,- Kč bez DPH
21. Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 11.
6. 2018, číslo usnesení 666/18, poskytnutí účelové finanční dotace
z dotačního titulu „2018 Příspěvek na věcné vybavení“. Zastupitelstvo
obce Tisová schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského
kraje do rozpočtu obce Tisová ve výši 29 900 Kč a nákup 7 kusů přileb
a svítidel ve výši 83 356 Kč
22. příjem dotace ve výši 72 000 Kč z Ministerstva životního prostředí,
programu péče o krajinu v roce 2019 na výsadbu stromořadí u obce
Jemnice a přímou objednávku výsadby stromořadí u pana Ing. Martina
Mráze v celkové výši 81 832 Kč
23. opravu autobusových zastávek v Tisové na p.p.č. 375/61 (zastávka na
Tachov) a p.p.č. 1693 (zastávka na Plzeň) v k.ú. Tisová u Tachova
a přímou objednávku u Ing. Bohumila Novohradského v celkové výši
198 510 Kč bez DPH
24. podání žádosti na ČEZ Distribuce o přeložku vzdušného vedení VN
(vložení linky VN do země) v lokalitě ZTV Tisová (jihovýchod)
předpokládaná cena 1 500 000 Kč – 2 000 000 Kč
25. prodej obecního malotraktoru obálkovou metodou, kupní smlouva
bude uzavřena se zájemcem, který podá nejvyšší nabídkovou cenu
26. časový rozsah 3 minuty v článku 7 bodu 5 d jednacího řádu
zastupitelstva
27. projektovou dokumentaci na výstavbu budovy sportovního zázemí na
fotbalovém hřišti
28. panu ………… odměnu 3 500 Kč za úpravu veřejného prostranství
v Jemnici. ………….. odměnu ve výši 3 500 Kč za zvelebení interiéru
kaple v Jemnici. Panu …………. odměnu 1 500 Kč a panu ……….
odměnu 1 500 Kč za zhotovení zábradlí a mříže u kaple v Jemnici
C/ neschválilo
1.
příspěvek ve výši 5 000 Kč na provoz pošty partner Staré Sedliště
2.
finanční příspěvek pro Linku bezpečí
Mgr. Kateřina Brachtelová
starostka
Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Krutina
místostarosta
Marie Čadková
Vlastimil Ludvík

