Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Karlov, konaného dne 1. 10. 2015
Č. – U 8/2015
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) Informace o plnění usnesení z minulého jednání OZ
b) Informace o přípravě rekonstrukce komunikace V. Karlov – Šanov
c) Informace o průběhu investic v obci
d) Žádosti občanů o přidělení obecního bytu
e) Informace o provedených RO 6 a 7/2015
f) Informace o poskytnutí podpory z MMR na projekt „BJ 4 PB – VB Velký Karlov“
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Zapisovatelku, ověřovatele zápisu, program veřejného zasedání a návrhovou komisi
b) Realizaci společných opatření v rámci KPÚ na pozemcích p.č. 2212, 2326 a 2340 v k. ú Velký
Karlov a podání žádosti na SPÚ o jejich realizaci.
c) Závazek následné péče o realizované společné zařízení po dobu pěti let na pozemcích p.č.2212,
2326 a 2340 v k. ú Velký Karlov
d) Smlouvu č. 15250876 s OPŽP o poskytnutí podpory
e) Návrh PD na zasíťování části pozemku p.č. 256 (vodovod, kanalizace)
f) Revokaci usnesení č. U 1/2015 v bodě 2i a 2j o prodeji pozemku p.č. 256/2 (dle nového GP) o
výměre 993 m²
g) Smlouvu o smlouvě budoucí na prodej pozemku p.č. 256/2 (dle nového GP) o výměre 993 m²
slečně Dominice Gajdošové, bytem Šanov, Nová 346
h) Smlouvu o smlouvě budoucí na prodej pozemku p.č. 256/11 (dle nového GP) o výměre 987 m²
panu Jiřímu Kaplovi, bytem Vyškov, Hybešova 800/25
i) Záměr prodeje parcel p.č.31/1, 31/2 a 31/3 (dle nového GP)
j) Návrhu textu pro zápis do kroniky obce za druhé pololetí
k) Investiční záměr vybudování sběrného dvora společného pro obce V. Karlov, Šanov a
Dyjákovice a následný společný provoz tohoto SD.
l) Zpracování žádosti o dotaci z OPŽP Ing. Markétou Hoškovou, Zlín na sběrný dvůr V. KarlovŠanov- Dyjákovice
m) Dodatek č. 1 SOD č.13/2015 na projekt „BJ 4 PB – VB Velký Karlov“
n) Žádost OS TJ V. Karlov o finanční podporu na nákup dresů
o) Veřejnoprávní smlouvu s OS TJ V. Karlov o finanční podpoře
p) Žádost OS Hasiči V. Karlov o finanční podporu na projekt „Dýňová stezka“
q) Veřejnoprávní smlouvu s OS Hasiči V. Karlov o finanční podpoře
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) Starostovi obce projednat podmínky prodeje se stávajícími uživateli pozemků p.č. 31/1, 31/2 a
31/3
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