Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Karlov, konaného dne 2. 12. 2021
Č. – U 7/2021
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Žádost xxxxxxx o přidělení bytu
Rozpočtové opatření 7 a 8 /2021
Žádost o odkoupení pozemku p.č. 280/3
Zprávu kontrolního výboru
Zprávu finančního výboru

2.
a)
b)
c)
d)

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program veřejného zasedání
Plán konání veřejných zasedání OZ na rok 2022
Plán inventarizace majetku obce a příkaz k provedení inventarizace za rok 2021
Prodloužení nájemní smlouvy k obecnímu bytu pro nájemnici paní xxxxxx a pro pana xxxxxx na
6 měsíců po splnění podmínek pro jejich přidělení
Žádost spolku Smajlíci Velký Karlov z.s. o dotaci na projekt „Mikulášská nadílka“
Veřejnoprávní smlouvu spolku Smajlíci Velký Karlov z.s. na projekt „Mikulášská nadílka“
Podání žádosti o dotaci k projektu Místní komunikace –IV. etapa Velký Karlov z programu
Podpory obnovy a rozvoje venkova MMR, dotační titul 117d8210A– Podpora obnovy místních
komunikací
Příkazní smlouvu s Mgr. xxxxxx na administraci žádosti o dotaci projektu Místní komunikace –
IV. etapa Velký Karlov z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova MMR
Pravidla rozpočtového provizoria Obce Velký Karlov na rok 2022
Program rozvoje obce Velký Karlov na roky 2021- 2026
OZV 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Poskytnutí finančního daru ve výši 300 Kč občanům obce, kteří do 31. 12. 2021 dovrší 15 roků
věku u příležitosti konání oslavy MDD pořádaného obcí v roce 2022.
Žádost slečny xxxxxxxx o ukončení nájemní smlouvy k bytu č.1/126
Přidělení nájemního bytu č. 1/126 slečně xxxxxx
Pořízení „Z- Boxu“ a jeho umístění na pozemek v majetku obce, který bude upřesněn

e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

3. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Žádost Diecézní charity Brno o dar
4. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce :
Projednání možnosti zřízení stavebních pozemků na parcele p. č. 280/3 v k.ú. Velký Karlov
Zapsala: Jindřiška Stehlíková

Ověřovatelé: Stejskal Jaroslav

David Koutný

Ing. Bronislav Prudký
Starosta obce
Vyvěšeno:
Sejmuto:

