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Obec Karlovice  

 
Usnesení z I. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice 

ze dne 13. února  2017 

  

Zastupitelstvo obce Karlovice určuje 

ověřovateli zápisu: Mgr. Emílii Czaschovou, Štefana Pijáka 

zapisovatele: slečnu Kateřinu Locku    

 

1/01/2017 

Zastupitelstvo obce Karlovice projednalo a schvaluje 

program zasedání.  

 

2/01/2017 

Zastupitelstvo obce Karlovice projednalo a bere na vědomí  

plnění usnesení z předcházejících zasedání Zastupitelstva obce Karlovice.    

 

3/01/2017 

Zastupitelstvo obce Karlovice projednalo a bere na vědomí  

Zprávu o činnosti za období od 29. 11. 2016 do 13. 02. 2017, včetně Zprávy o informačním 

systému obce. 

 

 

4/01/2017 

Zastupitelstvo obce Karlovice projednalo a  bere na vědomí    

Zprávu o činnosti Výboru finančního za rok 2016 

Zprávu o činnosti Výboru kontrolního za rok 2016 

Zprávu o činnosti Výboru pro životní prostředí a bydlení za rok 2016 

Zprávu o činnosti Výboru pro kulturu, tělovýchovu, školství a sociální věci za rok 2016 

Zprávu o činnosti Výboru pro cestovní ruch za rok 2016. 

 

 

5/01/2017 

Zastupitelstvo obce Karlovice projednalo a schvaluje   
Plán činnosti Výboru finančního na rok 2017 

Plán činnosti Výboru kontrolního na rok 2017 

Plán činnosti Výboru pro životní prostředí a bydlení na rok 2017 

Plán činnosti Výboru pro kulturu, tělovýchovu, školství a sociální věci na rok 2017 

Plán činnosti Výboru pro cestovní ruch na rok 2017. 

 

 

 6/01/2017 

Zastupitelstvo obce Karlovice projednalo a  schvaluje 

Změnu obsahu projektu k opravě kostela Sv. Jana Nepomuckého v Karlovicích v rámci 

projektu Ostravského biskupství a finanční spoluúčast obce Karlovice ve výši 15% nákladů. 
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7/01/2017 

Zastupitelstvo obce Karlovice projednalo a schvaluje     
Dodatek č. 11 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Karlovice. 

 

 

8/01/2017 

Zastupitelstvo obce Karlovice projednalo a schvaluje     

Změnu odpisového plánu ZŠ a MŠ Karlovice na rok 2017, schváleného usnesením 

Zastupitelstva obce Karlovice číslo 13/05/2016, ze dne 28. 11. 2016. 

 

 

9/01/2017 

Zastupitelstvo obce Karlovice projednalo a schvaluje   
Pořadí nabídek výběrového řízení zakázky malého rozsahu na služby „ Modernizace VHI“, 

takto: 

1. SMV projekt, s.r.o. 

2. VEGAspol v.o.s. 

3. ASIO, spol. s r.o. 

4. PROVO spol. s r.o. 

a pověřuje paní Janu Helekalovou, starostku obce k vyzvání dodavatele k podpisu smlouvy 

podle pořadí. 

 

 

10/01/2017 

 Zastupitelstvo obce Karlovice v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  

ve znění pozdějších předpisů, schvaluje pořízení Územního plánu Karlovice.  

 

 

11/01/2017 

Zastupitelstvo obce Karlovice v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f) zákona 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, určuje pro zpracování Územního plánu Karlovice zastupitele Ing. Jana Czasche , 

který bude spolupracovat v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona (§ 47 odst. 

1 a 4 a § 53 odst. 1) s pořizovatelem Územního plánu Karlovice.  

 

 

12/01/2017 

Zastupitelstvo obce Karlovice na základě zmocnění uvedeného v § 6 odst. 6 písm. b) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, schvaluje žádost obce Karlovice o pořizování Územního plánu Karlovice podle § 6 

odst. 1 písm. c) stavebního zákona Městským úřadem Bruntál, úřadem územního plánování.  

 

 

13/01/2017   
Zastupitelstvo obce Karlovice projednalo podklady k opravám komunikací a rozhodlo o 

zadání opravy úseků dokončení opravy komunikace u hřiště včetně zatravňovacích panelů,  

v asfaltu, výmolů a překopů dle podkladů.  
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14/01/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo podklady k projektu Komplexní podpora bezpečnosti podél 

silnice II/451 a rozhodlo o uzavření smlouvy o dotačním managementu se spol. Erste 

Grantika Advisory, a.s., se sídlem 702 00 Ostrava, ulice 28. října 3348/65.  

 

 

15/01/2017 

Zastupitelstvo obce Karlovice projednalo a schvaluje  

podání žádosti o dotaci pro 5 pracovních míst od Úřadu práce a jejich přijetí do pracovního 

poměru na dobu určitou. 

 

 

16/01/2017 

Zastupitelstvo obce Karlovice projednalo a bere na vědomí 

informaci o provedených Rozpočtových opatřeních číslo 10/2016  a 11/2016. 

  

 

17/01/2017 

Zastupitelstvo obce Karlovice projednalo   

žádost evidovanou pod č. j. OUKce-1930/2016 ze dne 30. 11. 2016 o odprodej nemovitostí  

a vyhlašuje záměr převodu vlastnický práv k  pozemku parcelní číslo 688/11 – travní 

porost o výměře 1552 m
2 

v k. ú. Karlovice ve Slezsku v obci Karlovice, místní část Zadní 

Ves.   
 

 

18/01/2017 

Zastupitelstvo obce Karlovice projednalo   

 žádost evidovanou pod č. j. OKce-149/2017 ze dne 26. 01. 2017 o odprodej nemovitostí  

a vyhlašuje záměr převodu vlastnický práv k  pozemkům parcelní číslo 1167/6 ostatní 

plocha, jiná plocha o výměře 602 m
2
 v k. ú. Karlovice ve Slezsku v obci Karlovice, místní 

část Karlovice.  

  

 

19/01/2017 

Zastupitelstvo obce Karlovice rozhodlo o prodeji 
pozemku parcelní číslo 1147/1 zahrada o výměře 418 m

2
 v k. ú. Karlovice ve Slezsku v obci 

Karlovice, místní část Karlovice a schválilo podmínky prodeje takto:  

Nabyvatel/kupující: Bohuslav Návara, Karlovice 382, PSČ 793 23 

Kupní cena nemovitosti 53.078,-Kč (cena pozemku 100,-Kč/1m
2 

+  1.500,-Kč za soupis 

KS a návrhu na vklad + 1.000,- Kč správní poplatek KN). 
Kupující hradí daň z přidané hodnoty ve výši 21% za dodání stavebního pozemku podle 

ustanovení § 56 a § 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění.  

Nabyvatel je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.  

 

 

20/01/2017 

Zastupitelstvo obce Karlovice projednalo a schvaluje 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 

provést stavbu „EP-12-8003520/JE/2, Karlovice – Zadní Ves, d.č. 44, Ing. Strnad, přeložka 
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NNv“ s ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly , PSČ 405 

02 a zmocňuje starostku obce Janu Helekalovou podpisem smlouvy.  

 

 

21/01/2017 

Zastupitelstvo obce Karlovice projednalo a stanovuje měsíční odměnu za výkon funkcí 

neuvolněné místostarostky obce, neuvolněných předsedkyň a předsedů všech výborů a 

neuvolněných členek a členů zastupitelstva v maximální výši dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 

37/2003 Sb., i v případě budoucí změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 

V případě souběhu více funkcí neuvolněného člena zastupitelstva obce se měsíční odměna 

poskytuje až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce.  

Zastupitelstvo obce stanovuje novou výši odměn neuvolněným zastupitelům s účinností od 

13. 02. 2017.  

 

 

22/01/2017 

Zastupitelstvo obce Karlovice projednalo a bere na vědomí  

odstoupení Ing. Jana Czasche z funkce předsedy výboru pro stavební činnost a územní 

plánování. 

 

 

 

 

 

 

 

 Jana Helekalová      Mgr. Kateřina Kočí 

 starostka obce      místostarostka obce 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

číslo 19/2017 
 Vyvěšeno Sejmuto 
Fyzická  

úřední deska 
22. 2. 2017     

Elektronická 

úřední deska 
22.2.2017    

Opr. osoba      Zdenka Šilerová 

 

 

 


