Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Karlov, konaného dne 6. 4. 2017
Č. - U 3/2017
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) Informaci starosty o provedeném rozpočtovém opatření 1 /2017
b) Žádost manž. Prokůpkových o prodeji pozemků s odkladem jejího projednání na nejbližším
veřejné zasedání.
c) Informaci o podaných žádostech o dotace
d) Informaci o VPP
e) O podpisu smlouvy se SPÚ na realizaci polní cesty CP 2
f) O ukončení realizace větrolamu VN 1
g) Žádost Oxany Osolsobě o připojení domu č.p. 128 k CZT
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zapisovatelku, ověřovatele zápisu návrhovou komisi a program veřejného zasedání
Závěrečný účet obce Velký Karlov za rok 2016 bez výhrad
Účetní závěrku obce Velký Karlov za rok 2016
Navržený text zápisu do kroniky obce za období 4Q/2016 po zapracování připomínek
Záměr obce Velký Karlov o prodeji pozemku p.č. 169/29 orná půda o výměře 1114 m² vzniklého
oddělením z pozemku p.č. 169/1 OP na základě GP č. 353-698/2016 vyhotoveným Z. Popelkou
Prodloužení nájemních smluv k obecním bytům pro pí Hubenou Miladu, Zifčákovou Barboru
Dis, Konupčíkovou Janu, Simonyiovou Marii, Horkou Janu, Kamenickou Miladu a p. Horáka
Zbyška, Takáče Milana, Zifčáka Jana po splnění požadavků poskytovatele dotace na tyto byty.
Smlouvu s OSA
Kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 169/25 v k.ú. Velký Karlov o výměře 1070 m² Mgr.
Martině Taušové
Dodatek číslo 2 ke smlouvě o nájmu pozemků s AGRO Jevišovice
Krátkodobou zápůjčku pro MAS Hrušovansko a smlouvu o této zápůjčce
Konání, termíny a rozsah kulturních a společenských akcí v obci
Zapojení zahrady MŠ Velký Karlov do projektu víkend otevřených zahrad
Rozsah oprav budovy č.p. 126
Organizaci výběrového řízení Mgr. Miroslavu Pilařovou na zakázku „Oprava MK III etapa „
Zadávací dokumentaci, výzvu a návrh smlouvy o dílo na akci „Oprava MK III etapa „
Informování občanů s výzvou na výměnu stávajících vodovodních přípojek
Sadové úpravy v obci
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