Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Karlov, konaného dne 1. 6. 2017
Č. - U 4/2017
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) Informaci starosty o provedeném rozpočtovém opatření 2 a 3 /2017
b) Informaci o VPP
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Zapisovatelku, ověřovatele zápisu návrhovou komisi a program veřejného zasedání
b) Dohodu s VaK Znojemsko IČ 45671745 o převzetí investorství projektu „Inženýrské sítě pro RD
Velký Karlov“
c) Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku VaK Znojemsko IČ45671745 v rámci projektu
„Inženýrské sítě pro RD Velký Karlov“
d) Přijetí dotace z MPO – EFEKT na projekt „Snížení energetické náročnosti VO v obci Velký
Karlov“ a podmínky čerpání dotace
e) Finanční příspěvek spolku Karlovská chasa na projekt „Krojované hody“
f) Veřejnoprávní smlouvu se spolkem Karlovská chasa o finanční podpoře na projekt „Krojované
hody“
g) Osvobození od nájemného spolku Karlovská chasa od 15.6. 2017 do 19.8.2017
h) Žádost sl. Dominiky Gajdošové o odstoupení od smlouvy o koupi stavebního pozemku
i) Dohodu o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o koupi nemovitých věcí, uzavřenou dne 12. 10.
2015 s Dominikou Gajdošovou; bytem Nová 346; Šanov
j) Žádost o odkoupení stavebního pozemku p.č. 256/2 o výměře 993m2 v k.ú. Velký Karlov
k) Smlouvu o smlouvě budoucí na prodej pozemku p.č. 256/2 o výměre 993 m² s Michaelou
Anšlágovou , bytem Příční 389; Šanov,
a) Zadávací dokumentaci, výzvu, návrh smlouvy o dílo a seznam oslovených firem na akci „Snížení
energetické náročnosti VO v obci Velký Karlov“
b) Seznam oslovených firem na akci „Oprava místních komunikací III. etapa“
c) Prodloužení nájemních smluv k obecním bytům pro pí Danu Valachovičovou, Miladu Šubrtovou,
Hanu Simonyi, pana Richarda Láta po splnění požadavků poskytovatele dotace na tyto byty.
d) Přijetí dotace z PRV JMK na projekt „Oprava sociálního zařízení víceúčelového centra“
e) Finanční příspěvek pro linku bezpečí ve výši 2 000 Kč
f) Odložení projednání Smlouvu o příspěvek na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP
Znojmo na příští jednání OZ
g) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 10300035602/001
h) Pravidla a výši poplatků za pronájem prostor sálu a spolkové místnosti
i) Nákup vybavení do spolkové místnosti
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