
 

 

 
Obec Karlovice 

Obecní úřad Karlovice 
 

O Z N Á M E N Í  
 

o konání I. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice 
Obecní úřad Karlovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání I. zasedání Zastupitelstva 
obce Karlovice, svolaného starostkou obce paní Janou Helekalovou v souladu s § 103 

odst. 5 zákona o obcích. 
 
Místo konání: 
 

 
   Zasedací místnost Obecního úřadu Karlovice, 793 23 Karlovice 138  

Doba konání: 
 

   pátek 28. února 2014 od 17:00 hodin   

  
Program zasedání:       
1) Zahájení, organizační záležitosti 
2) Schválení programu zasedání  
3) Kontrola plnění usnesení, zpráva o činnosti 
4) Projednání a schválení smlouvy o dotaci a dohody na projekt „Česko-polské zpívání 
    a kosení“ s Euroregionem Praděd 
5) Projednání a schválení smlouvy o dotaci a dohody na projekt „Česko-polské  
    sportování II.“ s Euroregionem Praděd  
6) Ekonomické a personální záležitosti  
    a) Projednání rozpočtového opatření č. 3/2013  
    b) Projednání žádosti o veřejnou podporu  
    c) Projednání dodatku č. 1 uzavřené smlouvy se společností Naděžda Klíčová 

d) Projednání a schválení kontokorentu u ČS, a. s. 
    e) Projednání dodatku č. 2 uzavřené smlouvy se společností INVEST CZ, a.s.  
    f) Projednání přijetí 3 pracovníků a dotace z Úřadu práce od 9. 4. 2014 do 9. 4. 2015 
    g) Projednání odměňování podle nařízení vlády č. 459/2013 Sb. 
7) Majetkoprávní záležitosti 
    a) Projednání a schválení vyhlášení záměru směny pozemků p. č. 1801/1, 1031 a 224 
    b) Projednání a schválení vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 782/1  
    c) Projednání a schválení vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 1293/1 
    d) Projednání a schválení prodeje pozemků p. č. 1003, 546 
    e) Projednání a schválení prodeje pozemků p. č. 1770/4, 68 
    f) Projednání a schválení prodeje pozemku p. č. 688/4 
    g) Projednání a schválení prodeje pozemku p. č. 688/9 
8) Doplňující návrhy 
9) Diskuze 
10) Závěr 
 
V Karlovicích, dne 20. 02. 2014     

      
Vyvěšeno na úřední desce dne: 20. 02. 2014, pořadové číslo 8/2014 
Sejmuto z úřední desky dne: 28. 02. 2014 
Jméno a podpis: Jana Helekalová 
 


