Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného
dne 31. 3. 2008
Den a místo jednání: 31. 3. 2008, zasedací místnost Obecního úřadu v Karolíně
Hodina zahájení a ukončení jednání: 18,00 hodin, 19,45 hodin
Účast: Kužma Jiří, Skácel Radek, Vavříková Lenka, Opravil Milan, Skácel Roman,
Skácel David, Zavadil Viktor
Omluvená neúčast : Zapisovatel: Skácel Roman
Ověřovatelé zápisu: Opravil Milan, Skácel David
Návrhová komise: předseda - Skácel Radek; členové – Zavadil Viktor, Vavříková Lenka
Schválený program zasedání:
1) Zahájení , schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
2) Volba návrhové komise
3) Zpráva o činnosti Obecního úřadu za období od posledního zasedání Zastupitelstva obce Karolín
a plnění úkolů schválených na předešlých zasedáních
4) Zprávy o činnosti výborů
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC obce Karolín za rok 2007
6) Dohoda o podmínkách plnění povinné školní docházky pro rok 2007/2008 s městem
Kroměříž
7) Dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací
8) Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy na území
Zlínského kraje v obci Karolín
9) Projednání hospodářského výsledku za rok 2007 příspěvkové Organizace MŠ Karolín
10) Projednání změny Územního plánu obce Karolín – změna účelu využití plochy
z nebytových prostor na bytové – pozemek p.č. 101 v k.ú. Karolín u Sulimova
11) Projednání výstavby prodejny potravin v obci Karolín
12) Zpráva o inventarizaci majetku obce Karolín k 31. 12. 2007
13) Úprava č. 2 rozpočtového výhledu obce Karolín na léta 2007 – 2010
14) Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu OO PČR Kroměříž v teritoriu obce
Karolín za rok 2007
15) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě technické mapy obce
Karolín se Zlínským krajem
16) Dodatek č. 7 ke Smlouvě o odvozu a využití komunálních odpadů s firmou Biopas, spol.
s r.o.
17) Návrh usnesení
18) Diskuse
19) Schválení usnesení
20) Závěr

Ad 1)
Zasedání zahájil a vedl starosta obce Karolín p. Kužma Jiří; konstatoval, že je přítomno 7 členů OZ a tím
je zasedání OZ usnášeníschopné.
Přednesl návrh programu jednání. Program byl schválen poměrem hlasů 7:0:0. Dále řídící zasedání navrhl
do funkcí ověřovatelů zápisu z tohoto jednání: p. Opravila Milana a p. Skácela Davida; návrh byl
schválen poměrem hlasů – 7:0:0.

Ad 2)
Řídící zasedání přistoupil k volbě návrhové komise; ústy starosty byli navrženi: p. Skácel Radek - jako
předseda, p. Vavříková Lenka a p. Zavadil Viktor – jako členové; návrh schválen poměrem hlasů – 7:0:0.
Ad 3)
Starosta obce seznámil přítomné s činností obecního úřadu za uplynulé období od posledního
zasedání OZ a dále také o plnění úkolů schválených na předešlých zasedáních. Tato zpráva byla
vzata OZ na vědomí.
Ad 4)
Předsedové jednotlivých výborů přednesli zprávy o jejich činnosti za období od předešlého zasedání
OZ a dále také seznámili přítomné o připravovaných akcích a další práci.Výboru pro občanské
záležitosti zastupitelé uložili zjistit možnosti systémů evidence knižního fondu v malých
knihovnách do 30. 6. 2008. Zodpovědná osoba p. Vavříková Lenka. Zprávy od jednotlivých výborů
byly vzaty OZ na vědomí.
Ad 5)
Starosta obce předložil zprávu s výsledky kontroly hospodaření obce Karolín za rok 2007, kterou
provedl Krajský úřad. Tato zpráva byla OZ vzata na vědomí.
Ad 6)
Projednávána byla dohoda o podmínkách plnění povinné školní docházky pro rok 2007/2008
s městem Kroměříž. Tato dohoda byla schválena poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 7)
Projednání dohody o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací s Úřadem práce Kroměříž. Tato dohoda byla schválena poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 8)
Projednáváno bylo majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy na
území Zlínského kraje v obci Karolín. Odprodej pozemků ve vlastnictví obce Karolín v k.ú. Karolín
u Sulimova p.č. 523/58 o výměře 5 m2, p.č. 523/74 o výměře 14 m2, p.č. 524/4 o výměře 10 m2
Ředitelství silnic Zlínského kraje /Zlínskému kraji/ za cenu nejméně 40,- Kč za m2 byl schválen
poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 9)
Projednávání hospodářského výsledku za rok 2007 příspěvkové Organizace MŠ Karolín. OZ vzalo
tento výsledek na vědomí a schválilo přidělení mimořádné dotace 3.071,- Kč na pokrytí ztrátového
hospodaření MŠ Karolín poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 10)
Projednávání žádosti manželů Daňkových o změnu účelu využití plochy pozemku p.č. 101 v k. ú.
Karolín u Sulimova z nebytových prostor na bytové. OZ schválilo poměrem hlasů 7:0:0 zahrnout
do změny č. 1 Územního plánu obce Karolín lokalitu 1-5 změna účelu využití plochy - nebytové
prostory na bytové prostory na pozemku p.č. 101 v k.ú. Karolín u Sulimova.
Ad 11)
Projednávání možnosti výstavby plochy pro prodejnu potravin v obci Karolín. Z důvodu odstoupení
od záměru pronájmu této plochy do budoucna paní Tůmové z finančních důvodů OZ po diskusi
zvážilo, že se tedy dále nebudou podnikat další kroky k výstavbě této plochy.
Ad 12)
Inventarizační komise přednesla zprávu o inventarizaci ke dni 31.12.2007 a navrhla vyřazení
majetku ev. č. 116, 198, 199 z evidence. Dále komise navrhla změnu názvu položek v evidenci

majetku obce Karolín, a to : pozemek p.č. 257/2 - spodní hřiště na hřiště, pozemek p.č. 256/2 horní hřiště na výletiště. OZ tyto změny schválilo poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 13)
U tohoto bodu se projednávala úprava č. 2 Rozpočtového výhledu obce Karolín na období 20072010. Tato úprava byla schválena poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 14)
Starosta obce p. Kužma přečetl Zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu OO PČR
Kroměříž v teritoriu obce Karolín za rok. Tato zpráva byla OZ vzata na vědomí.
Ad 15)
Projednáván byl dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě technické
mapy obce Karolín se Zlínským krajem. Tento Dodatek ke smlouvě byl OZ schválen poměrem
hlasů 7:0:0.
Ad 16)
Projednáván byl dodatek č. 7 ke Smlouvě o odvozu a využití komunálních odpadů s firmou Biopas,
spol. s r.o.. Tento dodatek byl OZ schválen poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 17)
Místostarosta obce p. Skácel Radek přečetl návrh na usnesení z VIII. zasedání OZ obce Karolín.
Ad 18)
Diskuse:
 starosta obce p. Kužma navrhl, že by obec objednala kontejner na drobné elektrozařízení
 starosta obce dále navrhl mimořádnou fin. odměnu hospodářce pí. Brázdilové ve výši
3.000,- Kč. OZ tento návrh schválilo poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 19)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení z VIII. zasedání OZ obce Karolín bylo schváleno
poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 21)
Starosta obce poděkoval za pozornost a ukončil zasedání.
Zapsal : Skácel Roman
Ověřili :

------------------------------Opravil Milan

--------------------------------Skácel David
--------------------------------starosta obce Karolín
Kužma Jiří

Přílohy:
1) Návrh programu
2) Presenční listina
3) Zpráva o činnosti obecního úřadu
4) Zprávy o činnosti výborů
5) Zpráva o provedené inventarizaci majetku obce Karolín se stavem k 31.12. 2007, viz ………….
6) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě technické mapy obce
Karolín se Zlínským krajem, viz …………………..
7) Dodatek č. 7 ke Smlouvě o odvozu a využití komunálních odpadů s firmou Biopas, spol. s r.o.,
viz ………………
8) Usnesení z VIII. zasedání OZ obce Karolín

