Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Karlov, konaného dne 6. 6. 2019
Č. - U 4/2019

1.
a)
b)
c)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Žádosti občanů o přidělení a výměnu bytu
Informace o neschválení dotace z JMK na nákup traktorové sekačky
Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2019

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program veřejného zasedání
b) Přijetí dotace z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu“ Podpora boje proti suchu, zadržení
vody v krajině a následná péče o zeleň na území JMK v roce 2019“
c) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu“ podpora boje proti
suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území JMK v roce 2019
d) Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo
e) Prodloužení smlouvy stávajících nájemníků obecních bytů na 2 roky pro Danu Valachovičovou,
Zdeňku Tušinovskou a Miladu Šubrtovou, po splnění podmínek pro jejich přidělení
f) Dotaci z rozpočtu obce Velký Karlov pro Spolek Karlovská chasa na projekt Krojované hody
Velký Karlov ve výši 25 000 Kč
g) Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt Krojované hody Velký Karlov
h) Bezplatné zapůjčení sálu pro nácvik tance Spolku Karlovská chasa od 14.6. do konání hodů 2019
i) Přesunutí schválení textu pro zápis do kroniky obce Velký Karlov za 4Q/2018 a 1Q/2019 na
nejbližší příští zasedání OZ
j) Podporu záměru města Znojma vybudovat krytý bazén v k.ú. Znojmo –Louka ve Znojmě.
k) Finanční podporu pro Linku bezpečí ,z.s. IČ 61383198 ve výši 2 000 Kč
l) Nabídku společnosti KAVYL na pokos trávy za cenu 1 Kč/m² v rozsahu 20 000 m²
m) Nabídku společnosti ZMES, spol. s r.o., Sadová 1, Třebíč ve výši 113 553,64Kč včetně DPH na
zbudování VO .
3. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
a) Žádost Lenky Takáčové na instalaci rolety v průchodu atria u 4 BJ č.p. 126
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