I N F O R M A C E - OZNÁMENÍ
o konání 4. zasedání zastupitelstva Obce Tasovice, volební období 2018 - 2022
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 4. zasedáni Zastupitelstva obce Tasovice, svolaného starostou obce panem Petrem Vašinou v souladu s §
91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Tasovice – zasedací místnost obecního úřadu, Tasovice č. p. 67
Doba konání: pondělí 25. 2. 2019 od 18:00 hod.
KAŽDÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JE VEŘEJNÉ

Navržený program: ZO 25. 2. 2019
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Rozpočtová opatření
5. Postup prací - Splašková kanalizace za řekou
6. Postup prací – Výstavba 38 RD – Vinohrady – Úhrada faktury č. 1190409
7. Prodej uvolněných stavebních pozemků „Vinohrady 38 RD Tasovice“
8. Přístavba požární zbrojnice – postup příprav – výběr dodavatele
9. Revitalizace farské zahrady Tasovice – schválení vítěze, smlouva o dílo
10.Dětské hřiště – postup příprav – žádost o dotaci
11.Veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce v roce 2019
12.Oprava chodníku za řekou
- postup příprav realizace
- schválení smlouvy SUS
- příprava projektové dokumentace přeložení sloupů veř. osvětlení
13.Odkup pozemku parc. 238/28 k.ú. Tasovice nad Dyjí – smlouva p. Hrabalová
14.Smlouva o zřízení věcného břemene – Slámovi
15.Smlouva o zřízení věcného břemene – Němec V.
16.Autobusové zastávky v obci Tasovice – postup příprav.
17.Rychlost v obci Tasovice.
18.Mikrojesle – zřízení služby - žádost
19.MDŽ – součinnost při pořádání.
20.Diskuse (ke každému bodu samostatně)
21.Usnesení (schvalováno ke každému bodu samostatně)
22.Závěr jednání
V Tasovicích 18. února 2019

starosta obce Tasovice,
Vašina Petr
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Jméno a podpis:
Sejmuto z úřední desky dne:
Jméno a podpis:
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