Usnesení č. 12 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tisová
konaného dne 6.5.2020 v Tisové
--------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Mgr. Kateřina Brachtelová, Tomáš Krutina, Vlastimil Ludvík, Marcela
Gajdicová, MUDr. Roman Hranička, Marie Čadková, Stanislav Fišer
Zastupitelstvo obce Tisová
A/ vzalo na vědomí
1.
kontrolu usnesení č.11
2.
rozpočtová opatření č.1. a č.2.
3.
žádost o koupi části pozemku p.č. 956/22 v k.ú. Trnová u Tachova
4.
anonymní stížnost
5.
odstranění zábran sítí na fotbalovém hřišti a zakoupení nových
6.
pilíře nezahrnuté v projektové dokumentaci k RD na stavbě ZTV Tisová
jihovýchod ve výši 180 981 Kč bez DPH
7.
informaci k zakoupení nových stolních počítačů
8.
informaci ke kulturním akcím
9.
informaci o odstranění pneumatik pod sběrným dvorem za 103 000 Kč
10. dotaz ………………. k zahradám
11. dotaz …………………. ke smlouvě o prodeji pozemků
12. konání dalšího zasedání dne 24.6.2020 od 16:00 hod
B/ schválilo
1.
doplněný program
2.
ověřovatele zápisu Vlastimila Ludvíka a MUDr. Romana Hraničku,
zapisovatele Kateřinu Brachtelovou
3.
návrh závěrečného účtu obce Tisová za rok 2019 bez výhrad
4.
účetní závěrku obce Tisová za rok 2019
5.
zastupitelstvo obce Tisová:
a) konstatuje ověření Ve smyslu s ust. §54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, že návrh Změny č. 1 územního plánu Tisová není
v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 ve znění pozdějších
aktualizací, se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje 2008 ve
znění pozdějších aktualizací, se stanovisky dotčených orgánů a
stanoviskem krajského úřadu Plzeňského kraje.
b) konstatuje, že k návrhu Změny č. 1 nebyly podány žádné námitky ani
připomínky.
c) schvaluje vydání Změny č. 1 územního plánu Tisová formou opatření
obecné povahy, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního
zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust.
§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti.
d) ukládá starostce obce zajistit vydání Změny č. 1 územního plánu
Tisová podle §71 odst. 2 písm. c) a § 174 odst. 1 ve spojení s § 173
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odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn
a zajistit doručení úplného znění územního plánu Tisová po vydání
Změny č. 1.
e) informuje že změna územního plánu nabyde účinnosti až po doručení
úplného znění územního plánu veřejnou vyhláškou v souladu s §55c
stavebního zákona (Územní plán Tisová-úplné znění po vydání změny
č.1)
pasport místních komunikací
účetní závěrku mateřské školy Tisová za rok 2019
hospodářský výsledek mateřské školy Tisová za rok 2019 -2372,50 Kč,
schodek je kryt z rezervního fondu
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IZ-12-0000837/SOBS VB/3 s ČEZ Distribuce, a.s.
smlouvu o budoucí kupní smlouvě č.8120071136 s ČEZ Distribuce, a.s.
prodej pozemku 697/33 o výměře 1011 m2 v kat. území Tisová u Tachova
……………………………………………………………………………………
……….
prodej pozemku 697/52 o výměře 1011 m2 v kat. území Tisová u Tachova
……………………………………………………………………………………
……….
prodej pozemku č. 697/53 o výměře 1010 m2 v kat. území Tisová u
Tachova…………………………………………………………………………
………………….
prodej pozemků č. 697/50 o výměře 1010 m2 a 697/51 o výměře 1016 m2
v kat. území Tisová u Tachova
……………………………………………………………………………………
……….
záměr pachtu zahrady p.p.č. 60 o výměře 5865 m2 a p.p.č. 697/1 o výměře
10729 m2 v k.ú. Tisová u Tachova, předmět pachtu je část o výměře 246
m2
záměr pachtu zahrady p.p.č. 60 o výměře 5865 m 2 v k.ú. Tisová u
Tachova, předmět pachtu je část o výměře 455 m2
záměr pachtu zahrady p.p.č. 60 o výměře 5865 m2 a p.p.č. 57/1 o výměře
5545 m2 v k.ú. Tisová u Tachova, předmět pachtu je část o výměře 376 m2
odpuštění nájmu Restaurace Tisová po dobu trvání nouzového stavu
finanční příspěvek nemocnici Stod a.s. ve výši 2 000 Kč
zařazení území obce do území působnosti MAS Český les, z.s. na
programové období 2021-2027
záměr pachtu zemědělské stavby p.p.č. 101 o výměře 1170 m2 v k.ú.
Kumpolec
nabídku pana Ing. Bohumila Novohradského na odstranění cihelné
ohradní a betonové podezdívky a odstranění části neužívané zpevněné
plochy za cenu 250 388 Kč bez DPH
usnesení číslo 12

C/ neschvaluje
1.
žádost o finanční dar Linky bezpečí

D/ ukládá
1.
zastupitelům, aby na příštím zasedání zastupitelstva přednesli návrhy cen
nezasíťovaných pozemků k prodeji

Mgr. Kateřina Brachtelová
starostka

Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Krutina
místostarosta

Vlastimil Ludvík

MUDr. Roman Hranička

Vyvěšeno dne:
15.5.2020
Sejmuto dne:
31.5.2020
Kateřina Brachtelová

