Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Karlov, konaného dne 4.12.2014
Č. - U 8/2014
1.
a)
b)
c)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci starosty provedených rozpočtových opatřeních 7/2014,8/2014 a 9/2014
Žádosti o přidělení obecních bytů
Prodej a vyřazení mandlu

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zapisovatelku, ověřovatele zápisu návrhovou komisi a program veřejného zasedání
Plán inventarizace na rok 2014 a příkaz k provedení inventarizace
Jednací řád zastupitelstva obce Velký Karlov
Rozpočtové provizorium Obce Velký Karlov na rok 2015
Rozpočtový výhled Obce Velký Karlov na roky 2016-2019
Plán konání veřejných zasedání obecního zastupitelstva
Vyhlášení záměru obce o prodeji pozemků p.č. 280/4, 325/4 a stav.parcela A1 na pozemku 256
Kupní smlouvu na nákup pozemků p.č: 38/2,76/2,104/2,128/2,129/2,131/2,132/2,135/2.
Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření obce
Investiční záměr „BJ 4 PB-VB Velký Karlov“ a podání žádosti o dotaci z MMR pro tento záměr
Zpracování PD pro investiční záměr „BJ 4 PB-VB Velký Karlov“ firmou Atelier GNS s.r.o.
Znojmo
Podání žádosti o dotaci z PRV JMK na rekonstrukci sociálního zařízení MŠ Velký Karlov
Cenu dodávané tepelné energie z CZT Obce Velký Karlov ve výši 350 Kč/ GJ
Komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek na zpracovatele ÚP Obce Velký Karlov
Vykácení dřevin na pozemcích Obce V. Karlov p.č.2057, 2264, 2294, 2337 a 253/1
Podání oznámení na MěÚ Znojmo o záměru kácení dřevin
Provedení těžby a prodej dřevní hmoty spol. Progles s.r.o. Jičín
Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích 168/1,168/7,167
Anketu za účelem zjištění názoru občanů na zbudování hřbitova
Nákup garáže bez č.p. na pozemku p.č. 309/2
Rozhodnout o žádosti pí Jánové na příštím veřejném zasedání

l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
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