I N F O R M A C E - OZNÁMENÍ
o konání 26. zasedání zastupitelstva Obce Tasovice, volební období 2014 - 2018
Obecní úřad Tasovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízeni), v platném zněni,
informuje o konáni 26. zasedáni Zastupitelstva obce Tasovice, svolaného starostou obce panem Josefem Sabáčkem
v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Tasovice – zasedací místnost obecního úřadu, Tasovice č. p. 67
Doba konání: pondělí 20.2. 2017 od 18:00 hod.
KAŽDÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JE VEŘEJNÉ

Navržený program:
1. a), 1.b) - Technický bod
2. Kontrola usnesení
3. Prodloužení stoky E6 splaškové kanalizace. u hřiště, smlouva o vkladu majetku do svazku
4. Kaplička opravy III. etapy, žádost o dotaci z min. kultury.
5. Revitalizace farské zahrady, upravená nabídka zprac. PD pro stavební povolení
6. Smlouva o poskytování služeb při svozu domovního a tříděného odpadu, KJ spol KJ
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, Lesy ČR, s.p., rozšíření splaš. kan. Za řekou
8. Opravy a investice v roce 2017, příprava rozpočtu obce na rok 2017
9. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření Základní škola a Mateřská škola Tasovice za rok 2016
10. Nařízení vlády 414/2016 – změna nařízení č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členům ZO
11. Návrh na vyřazení knih z knižního fondu místní knihovny Tasovice
12. Žádost o poskyt. dotace z rozp. Obce Tas. v r. 2017 – Myslivecké sdruž. Hubert, ples 10 tis.Kč
13. Žádost o poskyt. dotace z rozp. Obce Tas. v r. 2017 – Římskokatolická farnost, věž kostela 500 tis.Kč
14. Žádost o poskyt. dotace z rozp. Obce Tas. v r. 2017 – Sokol Tas., na činnost 450 tis. Kč
15. Žádost o vypracování návrhu a projektu muzejní místnosti pro hasičské auto Tatra 805 – SDH Tas.
16. Žádost o udržování obecní cesty před domy č.p. 502 Urbánek a 503 Matula
17. Podnět na poříz. změny územ.plánu, poz.parc.č.249/1 zahrada plocha rekreační R na plo. SO stavební
18. Žádost o odkoupení části poz. parc.č. 248/28 o výměře 45 m2, parc.č. 248/29 o výměře 1 m2 , Hažmuk
19. Žádost o prodej části poz. parc.č. 248/26 o výměře 26 m2, parc.č. 248/27 o výměře 10 m2 , M. Senci
20. Žádost o odkup části pozemku parc.č. 273/1, Pelánová
21. Žádost o odkoupení stavební parcely Vinohrady 38 RD, Hrabal P.
22. Žádost o odkoupení stavební parcely Vinohrady 38 RD, Chobot I.
23. Žádost o odkoupení stavební parcely Vinohrady 38 RD, Liščák M.
24. Žádost o prodej poz. parc.č. 3217 o výměře 53 m2, stavba lisovny a soc. zař., Kovář A
25. Žádosti o příspěvky do tomboly na kulturní akce, věcné ceny na sportovní soutěže v r. 2017
26. Společné setkání důchodců Tasovice, Hodonice a Krhovice 18.3.2017 a vystoupení pro děti
27. Diskuse (ke každému bodu samostatně)
28. Usnesení (schvalováno ke každému bodu samostatně)
29. Závěr jednání
V obci Tasovice, dne 13.2.2017
starosta obce Tasovice,
Sabáček Josef
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