Pozvánka členům zastupitelstva obce na 1. Zasedání zastupitelstva
Obce Tasovice, konané dne 19.11.2018 od 18:00 hod.
Na základě ustanoveni § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), v platném zněni,
svolávám 1. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice:

Místo konání: Obec Tasovice – zasedací místnost obecního úřadu, Tasovice č. p. 67
Doba konání: Pondělí 19.11. 2018 od 18:00 hod.
Navržený program:
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Rozpočtová opatření
5. Rozpočtová opatření během kalendářního roku 2019
6. Rozpočtové provizorium
7. Pověření k veřejnosprávním a vnitřním kontrolám
8. Veřejnosprávní kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb., Základní škola Tasovice
9. Plán inventur, příkaz k provedení inventarizace majetku obce
10. Zveřejňování zápisu z jednání ZO Tasovice
11. Postup prací - Splašková kanalizace za řekou - Změna umístění rozvaděče
12. Postup prací – Výstavba 38 RD – Vinohrady
13. Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2019 - Smlouva o dílo – 38 RD Vinohrady- dotace
14. Prodej uvolněných stavebních pozemků „Vinohrady 38 RD Tasovice“
15. Přístavba požární zbrojnice - žádost o stavební povolení
16. Smlouva č.1030044953/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON - kanalizace za řekou
17. Smlouva č.1030045056/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON - sklep Němec
18. Smlouva č.1030044510/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON - sklep Krchňavý
19. Návrh smlouvy o dílo – Vypracování souladu ÚP Tasovice s aktuální kat. mapou
20. Návrh smlouvy o dílo – Vypracování Změny č. 1 Územního plánu Tasovice
21. Příkazní smlouva č. 02/18 Výstavba IS pro 38 RD – lokalita Vinohrady - Stavební dozor
22. Nabídka firmy Envistore – Digitalizace povodňového plánu a vybudování sítě varovného a
vyrozumívacího systému
23. Dětské hřiště – Žádost o nabídku realizace
24. Zimní údržba MK zima 2018 – 2019, Dohoda
25. Nákup posypové soli 3 t
26. Veřejné osvětlení – zřízení dvou světelných bodů veřejného osvětlení
27. Žádost o dočasné uzavření uličky parcela 238/30 z důvodu bezpečnosti
28. Pověření starosty a místostarosty k zastupování a jednání v MAS Znojemské vinařství z.s.
29. Žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin v rámci výstavby silnice I / 53 Znojmo - Lechovice
30. Rozpočtová opatření
31. Žádost o úpravu veřejného prostranství za novým fotbalovým hřištěm s umělou trávou Tomáš Harenčák
32. Zřízení obecního zpravodaje
33. Diskuse (ke každému bodu samostatně)
34. Usnesení (schvalováno ke každému bodu samostatně)
35. Závěr jednání
starosta obce Tasovice,
Vašina Petr

razítko obce

