I N F O R M A C E - OZNÁMENÍ
o konání 37. 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 37. 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 26.2. 2018 od 18:00 hod.
KAŽDÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JE VEŘEJNÉ

Navržený program:
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Rozpočtová opatření
5. Příprava výstavby inž. sítí a komunikací v lokalitě „Vinohrady 38 RD“ – stavební čára
6. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření Základní škola a Mateřská škola Tasovice za rok 2016
7. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce v roce 2018
8. COLAS CZ s.r,o. projednání provozu lomu – opatření
9. Návrh zadání změny č.1 Územního plánu obce Tasovice
10. Návrh na pronájem poz. obce Tasovice na ČOV Hodonice, Svazku obcí Tasovice a Hodonice
11. ČAOH - o riziku navýšení nákladů na odpadové hospodářství obcí, novela zákona
12. Výzva zastupitelům obcí ČR – Doplatek členům okrskových volebních komisí, volby prezidenta
13. Smlouva o sml. budoucí o zřízení věcného břemene el.příp.“Tasovice – Caesarová:NN obnova DS“
14. Oprava dřevěného zábradlí u stavidla vtokového objektu náhonu – nabídka
15. Oprava pojezdové plochy mostku u řeky Dyje a náhonu – nabídka
16. Převod poz.parc.č. 277/1 o výměře 121 m2, ve vlastnictví státu, do vlastnictví obce Tasovice
17. Souhlas s prováděním údržbových prací na Kravím kopci na poz.parc.č.4135 a 4131
18. Volba přísedící Okresního soudu ve Znojmě na období 2018 -2022
19. Oprava kulturních památek, žádost o dotaci min. kultury – restaurátor Koňáková
20. Policie ČR – Zpráva o vyhodn. dohody o spolupráci při zabezpečování veřejného pořádku v obci 2017
21. Žádost o prodej části poz.parc.č.96/1 o výměře cca 35 m2, lisovna, část oploc.poz. Horáčkovi J, A
22. Žádost o prodej části poz.parc.č.96/1 o výměře cca 36 m2, lisovna, část oploc.poz. Vašinovi J, M
23. Žádost o koupi poz. parc.č. 256/1 o výměře 65 m2, nad sklepem Mikulík M a K
24. Žádost o koupi poz. parc.č. 256/1 o výměře 100 m2, nad sklepem Viktorínová M
25. Žádost o vybudování asfaltové komunikace před nemovitostmi „U hřiště“
26. Diskuse (ke každému bodu samostatně)
27. Usnesení (schvalováno ke každému bodu samostatně)
28. Závěr jednání

V obci Tasovice, dne 16.2..2018
starosta obce Tasovice,
Sabáček Josef

............................

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.2.2018
Jméno a podpis:
Sejmuto z úřední desky dne: 27.2.2018
Jméno a podpis:

razítko obce

Heimelvá V.
Heimelová V.
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