Usnesení č. 8/19 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tisová
konaného dne 18.9.2019 v Tisové
--------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Mgr. Kateřina Brachtelová, Tomáš Krutina, Vlastimil Ludvík,
Marcela Gajdicová, MUDr. Roman Hranička, Marie Čadková
Omluven: Stanislav Fišer
Zastupitelstvo obce Tisová
A/ vzalo na vědomí
1.
kontrolu usnesení č. 7
2.
projednání informací k investičnímu úvěru
3.
projednání stížnosti
4.
projednání přeložky vysokého napětí v Tisové dle navržené smlouvy
číslo: Z_S14_12_8120071136 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení
5.
projednání žádosti o dotaci na traktor ze SZIF
6.
nabídku prodeje pozemku 340/8 v k.ú. Kumpolec
7.
informace k výsadbě veřejné zeleně podél hlavní silnici v Tisové
8.
informaci pana …………….
9.
informaci pana …………….
10. dotazy paní ………….
B/ schválilo
1.
doplněný program
2.
ověřovatele zápisu Marcelu Gajdicovou a MUDr. Romana Hraničku,
zapisovatele Marcelu Květovou
3.
rozpočtové opatření č. 5
4.
smlouvu o umístění zařízení na budovu Lhotka 43, 347 01 Tachov
s firmou Starnet s.r.o.
5.
smlouvu prodeje pozemků p.č. 1356 o výměře 216 m2 a p.č. 37
o výměře 180 m2 v k.ú. Jemnice u Tisové s ………………
6.
záměr směny pozemku p.p.č. 123/2 o výměře 1004 m 2 v k.ú. Tisová
u Tachova
7.
Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne
10. 6. 2019, číslo usnesení 1130/19, poskytnutí účelové finanční
dotace z dotačního titulu „2019 Příspěvek na vybavení a opravy
neinvestiční povahy“. Zastupitelstvo obce Tisová Schvaluje přijetí
finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Tisová
ve výši 29 900Kč
8.
smlouvu o dílo s firmou Colas a.s. na akci ,,ZTV Tisová – jihovýchod“
cena díla 32.549.000 Kč s DPH
9.
Jana Kuvíka pro výkon technického dozoru stavebníka ve výši
261.360 Kč s DPH a koordinátora BOZP ve výši128.260 Kč s DPH při
realizaci stavby ,,ZTV Tisová – jihovýchod“
10. záměr koupě p.p.č. 147 a 148 v k.ú. Tisová u Tachova
11. záměr prodeje části p.p.č. 1412/12 v k.ú. Kumpolec

Mgr. Kateřina Brachtelová
starostka

Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Krutina
místostarosta

Marcela Gajdicová

MUDr. Roman Hranička

