Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného
dne 23. 6. 2008
Den a místo jednání: 23. 6. 2008, zasedací místnost Obecního úřadu v Karolíně
Hodina zahájení a ukončení jednání: 19,00 hodin, 20,15 hodin
Účast: Kužma Jiří, Skácel Radek, Vavříková Lenka, Opravil Milan, Skácel Roman,
Skácel David, Zavadil Viktor
Omluvená neúčast : Zapisovatel: Skácel Roman
Ověřovatelé zápisu: Vavříková Lenka, Skácel David
Návrhová komise: předseda - Skácel Radek; členové – Zavadil Viktor, Kužma Jiří
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) Projednání závěrečného účtu obce Karolín za rok 2007
6) Projednání licenční smlouvy z ochranným svazem autorským na provozování hudebních děl
ve veřejném rozhlase.
7) Projednání návrhu smlouvy s fi ASEKOL na zpětný odběr drobného elektrozařízení.
8) Projednání návrhu smlouvy s fi EKOBAT na zřízení zpětného odběru použitých baterií.
9) Projednání návrhu na vyřazení a likvidaci lednice zahradní chatky v MŠ Karolín.
10) Návrh usnesení
11) Diskuse
12) Schválení usnesení
13) 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: pí. Vavříkovou Lenku 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. Kužma Jiří 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. Dále starosta obce
řekl výsledky jednání s p. Lilákem Petrem, ohledně výkupu pozemků p.č. 238 o výmeře 330 m2,
p.č. 239 o výmeře 2854 m2 a p.č. 243/1 o výmeře 92 m2 v k.ú. Karolín u Sulimova. Navrhl tedy
odkoupení pozemků za jednotnou cenu 25,- Kč za m2 a za podmínky, že výdaje spojené s kupní
smlouvou uhradí kupující. Tento návrh však nebyl schválen poměrem hlasů 2:5:0. Dále navrhl
odkoupení pozemků za jednotnou cenu 25,- Kč za m2 a za podmínky, že výdaje spojené s kupní
smlouvou uhradí prodávající. Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 5:2:0. 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. Zprávy od jednotlivých
výborů byly vzaty OZ na vědomí.
Ad 5)
Starosta obce p. Kužma předložil závěrečný účet obce Karolín za rok 2007. OZ schválilo tento účet
bez výhrad poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 6)
Projednání licenční smlouvy z ochranným svazem autorským na provozování hudebních děl ve
veřejném rozhlase. Tato smlouva byla OZ schválena poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 7)
Projednání návrhu smlouvy s fi ASEKOL na zpětný odběr drobného elektrozařízení. Smlouva byla
schválena poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 8)
Projednání návrhu smlouvy s fi EKOBAT na zřízení zpětného odběru použitých baterií. Smlouva
byla schválena poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 9)
Projednání návrhu na vyřazení a likvidaci lednice a zahradní chatky v MŠ Karolín. Návrh byl
schválen poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 10)
Místostarosta obce p. Skácel Radek přečetl návrh na usnesení z IX. zasedání OZ obce Karolín.
Ad 11)
Diskuse:
 p. Opravil sdělil svůj názor na zrychlení průběhu řízení ohledně výstavby víceúčelového
hřiště
 starosta obce nařídil výboru pro rozvoj obce likvidaci stavební sutě za budovou OÚ, a to do
31.8.2008
 starosta obce nařídil finančnímu výboru provést veřejno-správní kontrolu v MŠ Karolín za
1. čtvrtletí roku 2008, a to do 30.9.2008
 starosta obce přednesl návrh, zrekonstruovat zastávku na rozcestí a využít ji i jako
cyklozastávku; po diskusi OZ bylo starostovi obce p. Kužmovi nařízeno zjistit cenovou
kalkulaci této rekonstrukce a zjištění a názory majitelů pozemků, na nichž zastávka leží, a to
do 30.9.2008
 p. Malenovský Milan se dotazoval, zda bude obec Karolín zvyšovat Daň z nemovitostí.
 starosta obce p. Kužma navrhl zřízení internetové přípojky v budově MŠ Karolín a zaplacení
zřizovacího poplatku tohoto připojení obcí Karolín. OZ schválilo tento návrh poměrem
hlasů 7:0:0. Termín pro toto zřízení byl stanoven do 31.7.2008 a za úkol ho dostal starosta
obce Karolín p. Kužma.
Ad 12)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení z IX. 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 :

------------------------------Vavříková Lenka

--------------------------------Skácel David

--------------------------------starosta obce Karolín
Kužma Jiří
Přílohy:
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Návrh programu
Presenční listina
Zpráva o činnosti obecního úřadu
Zprávy o činnosti výborů
Smlouva s fi ASEKOL na zpětný odběr drobného elektrozařízení, viz ………………………..
Smlouva s fi EKOBAT na zřízení zpětného odběru použitých baterií, viz ………………………
Závěrečný účet obce Karolín za rok 2007, viz ……………………..
Usnesení z IX. zasedání OZ obce Karolín

