Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Karlov, konaného dne 5. 2. 2015
Č. - U 1/2015
1.
a)
b)
c)
d)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci starosty provedených rozpočtových opatření 10/2014
Anketu o zřízení veřejného pohřebiště
Informaci o průběhu příprav na výstavbu bytů
Žádost p. Piry o byt

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zapisovatelku, ověřovatele zápisu návrhovou komisi a program veřejného zasedání
Rozpočet obce Velký Karlov na rok 2015 na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby
Doporučení výběrové komise pro veř. zakázku ÚP obce Velký Karlov
Vyčlenit vhodnou plochu při zpracování ÚP pro zřízení veřejného pohřebiště
Smlouvu s OSA o uzavření licenční smlouvy
Rozhodnout na příštím zasedání o žádosti pana Jelénka po doplnění podkladů
Prodej pozemku p.č. 325/4 o výměře 2184 m² p. Romanu Šubrtovi
Smlouvu o smlouvě budoucí na prodej pozemku p.č. 325/4 o výměře 2184 m²
Prodej pozemku p.č. 256/2 o výměře 993 m² p. Liboru Kasincovi
Smlouvu o smlouvě budoucí na prodej pozemku p.č. 256/2 o výměře 993 m²
Prodej pozemku p.č. 280/4 o výměře 316 m² pí Lence Hanzlíkové
Smlouvu na prodej pozemku p.č. 280/4 o výměře 316 m²
Záměr obce na prodej obecních pozemků p.č.17/1 a 17/3
Podání žádosti o dotaci na zpracování ÚP z rozpočtu JMK
Podání žádosti o dotaci na výstavbu bytů z prostředků MMR
Podání žádosti o dotaci na realizaci projektu biotopu z prostředků SFŽP
Pronájem pozemků p.č. 309/1; 309/2 a 76/1
Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 309/1; 309/2 a 76/1
Žádost pí Jánové na vykácení dvou ks stromů na parcele p.č. 253/1 před domem č.p.122
Žádosti TJ Velký Karlov o finanční podporu
Příspěvek na zřízení Baby Boxu
Žádost pí Juhaňákové o byt
Připojení naší obce do kampaně „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení vlajky 10.3. na budově OÚ

3. Zastupitelstvo obce neschvaluje:4. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) Starostovi uzavřít smlouvu s vítězem VŘ
b) Vyzvat p. Jelénka k doplnění žádosti
Zapsala: Jiřina Budičová
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