I N F O R M A C E - OZNÁMENÍ
o konání 39. 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 39. 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 23.4. 2018 od 18:00 hod.
KAŽDÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JE VEŘEJNÉ

Navržený program:
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení
Návrh rozpočtu obce Tasovice na rok 2018
Rozpočtová opatření
Nájemní smlouva na pozemky stávající ČOV Hodonice, pro Svazek obcí Tasovice a Hodonice
Smlouva o sml. budoucí o zřízení věcného břemene el.příp.“Tasovice Pouč:NN příp.kab.příp“
Českomoravský štěrk, a.s., žádost o vyjádření k povolení čerpání fin prostř. na rekultivaci DP
Změna ÚP č.1 – SO plochy smíšené obytné, výšková regulace zástavby – max. 1 NP + podkroví
- upřesnění plochy 63-Z
10. ZD Hodonice žádost o směnu poz. v areálu mechanizačního střediska Tasovice
11. Žádost o koupi poz. parc.č. 315/2 o výměře 24 m2, poz. parc.č. 315/4 o výměře 180 m2, Krejčí
12. Žádost o souhlas se zastřešením terasy u chaty na poz.parc. č. 3444, Kamenický
13. Žádost o převod pozemku 185/1 a část poz. 530/2 od SÚS JmK na obec, pro Pavlíček M.
14. Žádost o prodej části poz .parc.č. 238/1 o výměře cca 100 -150 m2, nad sklepem-,Marcela Budná
15. Žádost o vyjádření k zamítnutí žádosti o koupi části pozemku parc.č. 2985/3 o výměře cca 750 m2,
na zahradu, manž. Plačkovi + opětovná žádost (poz. u vodojemu ZD)
16. Žádost o koupi stav. poz. č.1, Vinohrady 38 RD, parc.č. 1581/42 o výměře 877 m2, Kašparovi
17. Diskuse (ke každému bodu samostatně)
18. Usnesení (schvalováno ke každému bodu samostatně)
19. Závěr jednání
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V obci Tasovice, dne 16.4..2018
starosta obce Tasovice,
Sabáček Josef

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

razítko obce

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

16.4.2018
Heimelová V.

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

Heimelová V.

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

24.4.2018

