Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Karlov, konaného dne 7.8.2014
Č. - U 5/2014
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) informaci o plnění úkolů z minulého zasedání
b) zprávu kontrolního výboru
c) zprávu finančního výboru
d) informaci o plánované realizaci společných zařízení
e) informaci o provedeném rozpočtovém opatření č. 4/2014
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) zapisovatelku, ověřovatele zápisu návrhovou komisi
b) program veřejného zasedání
c) přesunout realizaci projektu Místní komunikace III. etapa na jaro příštího roku
d) výsledek výběrového řízení na projekt „Kompostéry pro občany obce Velký Karlov“
e) ocenění pozemků na základě elaborátu, který zpracoval pan Jiří Sysel v podobě, v jaké bylo
předloženo zastupitelstvu obce a zařazení za uvedené ceny do majetku.
f) zápis do kroniky obce za rok 2013
g) jednání starosty o přípravě konkrétních smluv mezi obcí Velký Karlov a firmou AGRO
Jevišovice na propachtování pozemků. na směny pozemků za halu na uskladnění slámy. Dále
mezi obcí Velký Karlov a panem Zaričem o směně pozemků tamtéž.
h) vyhlášení záměru vzájemné směny pozemků za pozemky, pozemků za halu na uskladnění
slámy a propachtování pozemků.
 směny mezi obcí Velký Karlov a AGRO Jevišovice
a. pozemek parc. č. 2071 za pozemky parc. č. 280/3 a 280/4
b. pozemky parc. č.2063, 2066 za poz. parc. č. 329/2 + stavbu na něm stojící
 směna mezi obcí Velký Karlov a p. Zaričem
a. pozemek parc. č. 2271 a 2316, za parc. č. 329/13 vzniklou oddělením z parc.
č. 329/1 na základě vypracovaného GP č. 335-281/2014, vypracovaným Geodezií
Podyjí ,s.r.o.
 propachtování obecních pozemků:
parc.č. 2009, 2012, 2021, 2023, 2025, 2029, 2032, 2044, 2047, 2049, 2052, 2062, 2065,
2072, 2107, 2127, 2131, 2144, 2149, 2171, 2182, 2213, 2231, 2248, 2269, 2274, 2282,
2293, 2296, 2297, 2301, 2310, 2324, 2326, 2340
i) s uspořádáním výběrového řízení na zpracovatele nového Územního plánu obce
j) informace starosty o provedeném rozpočtovém opatřením č. 4 / 2014.
k) žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
l) vyhlášení záměru směny pozemků parc, čís. 28/2 za parc. č. 17/1 a 17/3

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) starosta sestaví informativní dopis o bezúplatné zápůjčce kontejneru pro občany do každé
domácnosti
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