Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Karlov, konaného dne 4. 6. 2015
Č. – U 4/2015

1.
a)
b)
c)
d)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci o prodeji pozemků obce
Informaci starosty o provedených rozpočtových opatření č. 3/2015
Informaci o ukončené kontrole FÚ Znojmo a ČR-státní energetické inspekce
Podpisu schválených nájemních smluv k obecním bytům

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Zapisovatelku, ověřovatele zápisu, program veřejného zasedání a návrhovou komisi
b) Stanovisko k PD pro územní řízení „Rekonstrukce skladovací jímky Velký Karlov“
c) OZV Obce Velký Karlov č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Velký Karlov
d) Přijetí dotace ve výši 57 475 Kč z rozpočtu JMK na projekt „Územní plán Velký Karlov“
e) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 031208/15/OÚPSŘ
f) Přijetí dotace ve výši 110 000 Kč z rozpočtu JMK na projekt „Oprava sociálního zařízení MŠ
Velký Karlov“
g) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na projekt „Oprava sociálního zařízení MŠ Velký
Karlov“
h) Kupní smlouvu s ing. Josefem Dvořákem k odkoupení parcely p.č. 169/5 o výměře 1320 m²
v k.ú. Velký Karlov
i) Smlouvu o užívání anténního stožáru se spol. STARNET s.r.o České Budějovice
j) Podání žádosti o dotaci na revitalizaci stávající aleje na pozemku p.č. 2037 v k.ú. V.Karlov
k) Poskytnutí pozemků p.č. 2023, 2025 OS Hasiči Velký Karlov k realizaci projektu výsadby
liniové zeleně
l) Příkazní smlouvu s pí Mgr. Pilařovou k zajištění přípravy a průběhu VŘ projektu „Revitalizace
aleje Velký Karlov –Dyjákovice, komisi pro otevírání obálek včetně náhradníků
m) Výzvu k podání nabídky, zadávací podmínky a návrh smlouvy o dílo k projektu „Revitalizace
aleje Velký Karlov –Dyjákovice, seznam oslovených společností k podání nabídky
n) Zadaní zajištění přípravy a průběhu VŘ akce BJ 4 PB-VB Velký Karlov firmě Znojmoinvesta
o) Žádosti o přidělení bytů pro p. Láta R., pí Tušinovskou Z. a Valachovičovou D.
p) Žádost sl. Dominiky Gajdošové o odkoupení části parcely p.č. 256 (A2) o výměře 986 m²,
vyhlášení záměru o prodeji této parcely
q) Žádost OS Karlovská chasa o poskytnutí dotace z prostředků obce Velký Karlov na projekt
„Krojované hody Velkého Karlova“, smlouvu o poskytnutí dotace z prostředků obce V. Karlov
r) Žádost OS TJ Velký Karlov o poskytnutí dotace z prostředků obce Velký Karlov na projekt „
Podpora sportovní činnosti, turnaj –malá kopána“, smlouvu o poskytnutí dotace z prostředků
obce Velký Karlov
s) Žádost o prominutí poplatku OS Karlovská chasa za užívání sálu KD pro nácvik programu
krojovaných hodů
t) Investiční záměr Sběrný dvůr Velký Karlov a jeho vypracování společností Decasto Zlín
u) Investiční záměr Lesopark Velký Karlov, vypracovanou PD k tomuto záměru
v) Investiční záměr veřejného pohřebiště Velký Karlov, společnost Květ Blažovice vypracováním
studie
w) Seznam teplovodních přípojek, které se budou budovat v 1. etapě

3.
a)
b)
c)

Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostovi obce podat žádost o stavební povolení na projekt Lesopark Velký Karlov
Starostovi obce jednat s OS Hasiči Velký Karlov k realizaci projektu výsadby zeleně
Starostovi obce jednat s vlastníky pozemků p.č. 196/4 a 169/2 v k.ú. Velký Karlov o
odprodeji těchto obci Velký Karlov.
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