USNESENÍ
z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Karolín
konaného dne 17. 12. 2008

Zastupitelstvo obce Karolín po projednání :
Bere na vědomí : XIII/1/08 Zprávu o činnosti Obecního úřadu Karolín za období od
posledního zasedání Zastupitelstva obce Karolín a plnění
úkolů schválených na předešlých zasedáních
XIII/2/08 Zprávy o činnosti výborů
XIII/3/08 Ceník za odvoz a odstranění komunálních odpadů firmou
Biopas. spol. s r.o. na rok 2009
Schvaluje :

XIII/4/08 Dohodu s obcí Kvasice o podmínkách plnění povinné školní
docházky žáků ZŠ na školní rok 2008/2009
XIII/5/08 Přílohu č. 4 ke smlouvě č. 2004/010 s firmou Depoz spol. s r.o.
XIII/6/08 Smlouvu o úvěru č. 0227090469 s Českou spořitelnou a.s.
XIII/7/08 Dodatek č. 1 k Dohodě o poskytnutí dotace v rámci PRV
- registr číslo žádosti 07/002/3212a/672/000138
XIII/8/08 Příspěvek ve výši 500,- Kč Centru zdravotně postižených
Zlínského kraje na rok 2009
XIII/9/08 Podání žádosti o příspěvek na vytvoření dvou pracovních
příležitostí v rámci „Veřejně prospěšných prací“
v roce 2009
XIII/10/08 Podání žádosti na dotaci Krajskému úřadu Zlín určenou
na úpravu prostorů v rámci kulturně – sportovního areálu
Karolín
XIII/11/08 Přidělení popisného čísla 87 k novostavbě RD
Ing. Masné Lenky na pozemcích p.č. 220/9 a p.č. 230
v k.ú. Karolín u Sulimova
XIII/12/08 Žádost paní Ing. Lenky Masné na proplacení nové
kanalizační přípojky k domu Karolín č. 87 obcí Karolín
XIII/13/08 Rozpočtové opatření obce Karolín č. 2/2008 :
- úprava rozpočtových příjmů a výdajů
XIII/14/08 Plán investičních akcí na rok 2009
XIII/15/08 Inventurní komisi ve složení : předseda - p. David Skácel
členové
- p. Jiřina Ondrová
- p. Zbyněk Fiala
XIII/16/08 Vykoupení pozemků v k.ú. Karolín u Sulimova
p.č. 239/1 - o výměře 2 405 m2
p.č. 238 - o výměře 330 m2
p.č. 243/1 - o výměřě 92 m2
od pana Liláka Petra - Karolín č. 23,
za cenu 25,- Kč/m2 a za podmínky že prodávající uhradí
poplatky spojené s převodem pozemků
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Deleguje :

Ukládá :

XIII/17/08 Výměnu 3 kusů veřejného osvětlení
v úseku od domu č. 51 k domu č. 79
XIII/18/08 Rozpočet obce Karolín na rok 2009
XIII/19/08 Do “Přípravného výboru pro organizování VII. ročníku
kulturně-společenské akce obce Karolín
- Kulturní dny Karolíny -“ tyto členy zastupitelstva obce :
pí. Vavříkovou Lenku, p. Kužmu Jiřího, p. Skácela Radka,
p. Opravila Milana
XIII/20/08 Inventurní komisi provést řádnou inventarizaci majetku
obce Karolín se stavem k 31.12. 2008
zodpovídá : David Skácel
termín : do 31.12. 2008
XIII/21/08 Obecnímu úřadu zažádat Úřad práce Kroměříž o přidělení
dvou pracovních míst na veřejně prospěšné práce v roce 2009
zodpovídá :Kužma Jiří
termín : do 10.1. 2009
XIII/22/08 Finančnímu výboru provést veřejnosprávní kontrolu v MŠ
Karolín za rok 2008
zodpovídá : Skácel David
termín : do 28.2. 2009
XIII/23/08 Obecnímu úřadu zajistit grafické a digitální zpracování
změny č. 1 „Územního plánu obce Karolín“
zodpovídá :Kužma Jiří
termín : do 31.1. 2009

