
 

 

 
Obec Karlovice 

Obecní úřad Karlovice 
 

O Z N Á M E N Í  
o konání III. 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 III. zasedání 
Zastupitelstva obce Karlovice, svolaného starostkou obce paní Janou Helekalovou 

v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích. 
 
Místo konání: 
 
Doba konání:      

 
Obecní úřad Karlovice (budova Obecního domu Slezan), 793 23 
Karlovice č. p. 183   
pondělí 13. června 2016 od 17:00 hodin   

  
 

Program zasedání:  
  
1) Zahájení, organizační záležitosti 
2) Schválení programu zasedání  
3) Kontrola plnění usnesení, zpráva o činnosti 
4) Projednání návrhu Výboru pro cestovní ruch   
5) Projednání plánu činnosti Výboru pro stavební činnost a územní plánování a   
    zprávy o činnosti  
6) Projednání žádosti ZŠ a MŠ Karlovice o souhlas zřizovatele se změnou zápisu  
    do rejstříku škol a školských zařízení  
7) Ekonomické záležitosti 
    a) Projednání hospodaření ZŠ a MŠ Karlovice za rok 2015 a účetní závěrky   

   k 31. 12. 2015 
    b) Projednání přerozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Karlovice za rok 2015 
    c) Projednání Závěrečného účtu obce Karlovice za rok 2015 a účetní závěrky  
        k 31. 12. 2015 včetně inventarizace 
    d) Projednání Závěrečného účtu Sdružení obcí Vrbenska za rok 2015 
    e) Projednání žádosti o veřejnou podporu 
    f)  Projednání rozpočtového opatření číslo 2,3/2016 
    g) Projednání Zprávy o hospodaření obce za období leden – duben 2016 
  ch) Projednání výběru dodavatele na opravy místních komunikací v obci  
8) Majetkoprávní záležitosti 

a) Projednání záměru prodeje pozemků s p. č. 1400/1, 1395, 1396  
b) Projednání prodeje pozemku p. č. 160/1 

    c) Projednání žádosti o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkoupení budovy obce s č. p. 
        138 
9) Doplňující návrhy   
10) Diskuze 
11) Závěr 
 
V Karlovicích, dne 03. 06. 2016    
              

  starostka obce Karlovice 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 03. 06. 2016, pořadové číslo 47/2016 
Sejmuto z úřední desky dne: 13. 06. 2016 
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