Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Karlov, konaného dne 5. 10. 2017
Č. - U 7/2017
1.
a)
b)
c)
d)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci starosty o provedeném rozpočtovém opatření 6 a 7 /2017
Informaci o probíhajících investičních a neinvestičních akcích
Žádost slečny Zifčákové Pavlíny o byt
Žádosti zájemců o koupi stavebních parcel

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Zapisovatelku, ověřovatele a program veřejného zasedání
b) Podání žádosti ke spol. E.ON pro připojení k síti nn pro parcely do zasíťování parcely p.č.256/1
c) Schválení příspěvku do ZSO Hrušovansko –vlastní podíl na dotaci ve výši 47 992 a 16 600 Kč
d) Prodej pozemku parcelní číslo 169/29 orná půda o výměře 1043 m² v k.ú. Velký Karlov
e) Smlouvu o smlouvě budoucí na prodej pozemku p.č. 169/26 o výměre 1043 m² s Jiřím Hrubým,
bytem Bezručova 1155/49, 692 01 Mikulov
f) Prodej pozemku parcelní číslo 169/27 orná půda o výměře 1046 m² v k.ú. Velký Karlov
g) Smlouvu o smlouvě budoucí na prodej pozemku p.č. 169/27 o výměre 1046 m² s Jiřím Hrubým,
bytem Nový Přerov 139, 691 81 Nový Přerov
h) Zápis textu obecní kroniky za 2/Q 2017
i) Žádost SDH Velký Karlov na projekt „Stolní tenis“ ve výši 2100 Kč
j) Veřejnoprávní smlouvu s SDH Velký Karlov o finanční podpoře na projekt „Stolní tenis“
k) Žádost SDH Velký Karlov na projekt „Dýňová stezka“ ve výši 2800 Kč
l) Veřejnoprávní smlouvu s SDH Velký Karlov o finanční podpoře na projekt „Dýňová stezka“
m) Odložit projednání žádosti pí Martiny Rygrové na nejbližší příští zasedání OZ
n) Zveřejnění záměru na prodej stavebních pozemků p.č. 169/28 a pozemků vzniklých rozdělením
Geometrickým plánem parcely 256/1 všechny v k.ú Velký Karlov.
o) Vykácení dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o 12 ks jasanu v různém stáří na parcele 256/1
p) Dodatek č.1 smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 7. 2017 a pověřuje starostu obce podpisem dodatku
q) Program a termíny kulturních akcí na podzim roku 2017
r) Záměr oprav komunikací v obci a zadání vypracování PD na tyto opravy na p.č. 55 a 244
s) Podání žádosti o stavební povolení na čtyř bytovku na parcele p.č.256/1-vedle stávající
t) Vykácení lípy na pozemku p.č.190 před domem č.p. 94
3. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi:
a) Podání žádosti k OÚ Velký Karlov o povolení skácení dřevin rostoucích mimo les na parcele
256/1
b) Podání žádosti k OÚ Velký Karlov o povolení skácení lípy na pozemku p.č.190 před domem č.p.
94
c) Zadání vypracování nájemní smlouvy a právního názoru k možnosti pronájmu části pozemku p.č.
230/1
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