Usnesení č. 17 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tisová
konaného dne 18.12.2020 v Tisové
--------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Tomáš Krutina, Vlastimil Ludvík, Marie Čadková, Stanislav Fišer, Marcela
Gajdicová, MUDr. Roman Hranička
Omluvena: Mgr. Kateřina Brachtelová
Zastupitelstvo obce Tisová
A/ vzalo na vědomí
1.
kontrolu usnesení č. 16
2.
informace k bezúplatnému převodu pozemků od SPÚČR
3.
informace k zákonu o odpadech
4.
informace ke kontrole auditu
5.
informace ke skartačnímu řízení
6.
informaci k návrhu pronájmu ocelokolny
7.
dotaz paní ………. k p.p.č. 697/63 v k.ú. Tisová u Tachova
B/ schválilo
1.
program
2.
ověřovatele zápisu Marcelu Gajdicovou a MUDr. Romana Hraničku,
zapisovatele Marcelu Květovou
3.
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva neuvolněn s platností od
1.1.2021
4.
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce vykonávající
funkci starosty ve výši 28 946Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode
1.1.2021
5.
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 26 051Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne
1.1.2021
6.
revokaci bodu B/15 usnesení č. 16 ze dne 4.11.2020
7.
revokaci bodu B/20 usnesení č. 16 ze dne 4.11.2020
8.
smlouvu pachtu p.p.č. 697/31, 697/68, 697/69, 697/70 o celkové výměře
2258 m2 v k.ú. Tisová u Tachova za cenu 1Kč/1m2 na rok
9.
kupní smlouvu prodeje pozemku p.č. 697/63 o výměře 909 m 2 v k.ú.
Tisová u Tachova s kupujícím: ………………………………………, za cenu
1190Kč/m2
10.
schvaluje nabytí pozemku p.č. 340/8 v k.ú. Kumpolec o výměře 509 m2
bezúplatným převodem od Diamo, státní podnik a darovací smlouvu
k nabytí p.p.č. 340/8 v k.ú. Kumpolec s Diamo, státní podnik odštěpný
závod Správa uranových ložisek, 28. října 184, Příbram VII, 261 01
Příbram, IČO 00002739
11.
schvaluje žádost o koupi tréninkových branek pro Zetor Tisová, z.s.
v hodnotě 19 000Kč
12.
žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 2000Kč Pro Hospic Sv. Jiří
o.p.s., náměstí Republiky 70, 347 01 Tachov

13.

14.
15.
16.

prominutí pohledávky panu Bohuslavovi Matouškovi IČO:73375179, ve
výši 91 011Kč za pronájem a provozní služby restaurace Tisová za roky
2006 a 2007
rozpočtové opatření č. 6
určení pravomocí k rozpočtovým opatřením starostce obce v příjmech
1 000 000 Kč, ve výdajích 250 000 Kč
Usnesení číslo 17

C/ nechválilo
1.
smlouvu pronájmu bytu číslo 1 o výměře 35,3 m 2 za cenu 1250 Kč
měsíčně, který se nachází v bytovém domě Lhotka číslo popisné 43 na
pozemkové parcele číslo 79 v katastrálním území Kumpolec
s ……………………..
2.
smlouvu pronájmu bytu číslo 2 o výměře 75,3 m 2 za cenu 2414 Kč
měsíčně, který se nachází v bytovém domě Lhotka číslo popisné 43 na
pozemkové parcele číslo 79 v katastrálním území Kumpolec
s ………………………..
3.
smlouvu pronájmu bytu číslo 3 o výměře 50,23 m 2 za cenu 1684 Kč
měsíčně, který se nachází v bytovém domě Lhotka číslo popisné 43 na
pozemkové parcele číslo 79 v katastrálním území Kumpolec
s ………………………
4.
smlouvu pronájmu bytu číslo 4 o výměře 51,1 m 2 za cenu 1843 Kč
měsíčně, který se nachází v bytovém domě Lhotka číslo popisné 43 na
pozemkové parcele číslo 79 v katastrálním území Kumpolec
s …………………….
5.
žádost o koupi pozemku p.č. 1463/7 v k.ú. Kumpolec

Mgr. Kateřina Brachtelová
starostka

Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Krutina
místostarosta

Marcela Gajdicová

MUDr. Roman Hranička
Vyvěšeno na úřední desce: 28.12.2020

