
 
 

 
Obec Karlovice 

Obecní úřad Karlovice 
 

O Z N Á M E N Í  
o konání V. 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 V. zasedání Zastupitelstva obce 
Karlovice, svolaného starostkou obce paní Janou Helekalovou v souladu s § 103 odst. 5 zákona 

o obcích. 
Místo konání: Obecní úřad Karlovice (budova Obecního domu Slezan), 793 23 Karlovice č. p. 183 
Doba konání:  pondělí 27. listopadu 2017 od 17:00 hodin 
 
Program zasedání: 
  1) Zahájení, organizační záležitosti 
  2) Schválení programu zasedání  
  3) Kontrola plnění usnesení 
  4) Zpráva o činnosti 
  5) Projednání harmonogramu zasedání zastupitelstva na rok 2018  
  6) Projednání veřejnoprávní smlouvy (přestupky) 
  7) Projednání dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (oprava komunikace u hřiště) 
  8) Projednání výběru zhotovitele a smlouvy (ozdravná protiradonová opatření) 
  9) Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému  
      shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
10) Projednání hospodaření obce 1 – 10/2017 a rozpočtových opatření  
11) Projednání žádostí spolků o dotaci na rok 2018 (Sokol Karlovice, SDH Karlovice) 
12) Projednání odměňování neuvolněných zastupitelů  
13) Projednání návrhu rozpočtu, odpisového plánu ZŠ a MŠ Karlovice na rok 2018,  
      střednědobého výhledu a vyřazení majetku 
14) Projednání odměny ředitele příspěvkové organizace  
15) Projednání návrhu rozpočtu Sdružení obcí Vrbenska na rok 2018, rozpočtového opatření a  
      střednědobého výhledu 
16) Projednání návrhu rozpočtu Svazku obcí Bruntálsko na rok 2018, rozpočtových opatření a 
      střednědobého výhledu 
17) Projednání návrhu způsobu využití daru 
18) Projednání návrhu rozpočtu Obce Karlovice na rok 2018 a střednědobého výhledu  
19) Projednání Místního akčního plánu vzdělávání pro Bruntálsko (MAP) 
20) Projednání záměru prodeje části pozemků p. č. 810/5, p. č. 390   
21) Projednání záměru prodeje části pozemků p. č. 75/2, p. č. 213/1, p. č. 214/6  
22) Projednání záměru prodeje pozemků p. č. 1116/3, p. č. 1120   
23) Projednání prodeje pozemku p. č. 798/1 
24) Projednání prodeje pozemku p. č. 1774/1 
25) Projednání smluv o věcných břemenech a právech provést stavby 
26) Doplňující návrhy 
      a) Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o regulaci hlučných činností  
      b) Projednání návrhů vzešlých z „Veřejného fóra“ ověřené veřejnou anketou  
27) Diskuze 
28) Závěr 
 
V Karlovicích, dne 03. 11. 2017    
 
                       Jana Helekalová   

  starostka obce Karlovice 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 11. 2017, pořadové číslo: 99/2017 
Sejmuto z úřední desky dne: 27. 11. 2017 
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