Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Karlov, konaného dne 3. 12. 2015
Č. – U 9/2015
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) Informace o plnění usnesení z minulého jednání OZ
b) Informace o kontrole SFRB
c) Informace o průběhu investic v obci
d) Žádosti občanů o přidělení obecního bytu
e) Informace o provedených RO 8-10/2015
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Zapisovatelku, ověřovatele zápisu, program veřejného zasedání a návrhovou komisi
b) Rozpočtové provizorium na rok 2016
c) Rozpočtový výhled na roky 2017-2018
d) Plánu inventarizace a příkaz k provedení inventur
e) Plán termínů konání VZ obce na rok 2016
f) Vykácení 5 ks stromů na pozemcích obce a podání žádosti o povolení
g) Žádost TJ Velký Karlov o umístění sídla TJ
h) Žádost o dotaci pro SDH Velký Karlov ve výši 3500 Kč na projekt stolní tenis
i) Veřejnoprávní smlouvu se SDH Karlov o finanční podpoře
j) Smlouvu o smlouvě budoucí na prodej pozemku p.č. 256/7 (dle nového GP) o výměre 1011 m²
panu Aleši Zálohovi bytem Šatov
k) Zprávu finančního výboru
l) Zprávu kontrolního výboru
m) Podání žádosti o dotaci z programu rozvoje venkova JMK
n) Opravu střešní kratina na budově CK
o) Studii hřbitova a zadání ke zpracování projektu pro stavební povolení
p) Žádost Zámku Břežana p.o.
q) Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 14. 10. 2015 s Ing. Dočekalovou
r) SoD č. 59/2015 s Ing. Hoškovou na zpracování žádosti o dotaci ze SFŽP na projekt „Sběrný
dvůr Velký Karlov“
s) Cenovou nabídku společnosti DESACON Zlín, s.r.o. na pracování analýzy a projektu
technického vybavení na projekt „Sběrný dvůr Velký Karlov“
t) Změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje SV Božice, SV Znojmo
vypracované firmou Aguprocon s.r.o Brno v srpnu 2015.
u) Pojištění traktoru Kioti a uzavření pojistné smlouvy za nejnižší nabídnutou cenu
v) OZV 2/2015
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostovi obce jednání s Českou spořitelnou o nabídce výše úrokové sazby na stávající hypotéku
4. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
a) Žádost ing. Ivo Adama o koupi pozemku
b) Žádost pana Jiřího Kapla bytem Vyškov na koupi pozemku
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