USNESENÍ
z XV. zasedání Zastupitelstva obce Karolín
konaného dne 2. 3. 2009

Zastupitelstvo obce Karolín po projednání :
Bere na vědomí : XV/1/09 Zprávu o činnosti Obecního úřadu Karolín za období od
posledního zasedání Zastupitelstva obce Karolín a plnění
úkolů schválených na předešlých zasedáních
XV/2/09 Zprávy o činnosti výborů
XV/3/09 Zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu
OO PČR Kroměříž v teritoriu obce Karolín za rok 2008
XV/4/09 Zprávu o provedení veřejno-správní kontroly hospodaření v
příspěvkové organizaci MŠ Karolín za II. pololetí roku 2008
Ruší :
XV/5/09 V usnesení ze IV. zasedání Zastupitelstva obce Karolín
konaného dne 19. 4. 2007 bod IV/13/07
Schvaluje :

XV/6/09 Žádost obce o pořizování Územního plánu Karolín úřadem
územního plánování
XV/7/09 Dodatek č. 2 k Dohodě o poskytnutí dotace v rámci PRV
- registr číslo žádosti 07/002/3212a/672/000138
XV/8/09 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o odvozu a odstranění nebezpečných
odpadů uzavřené dle ust. § 269 odst. 2 obchodního zákoníku
s firmou Biopas s.r.o. Kroměříž
XV/9/09 Mimořádnou dotaci ve výši 109,68 Kč příspěvkové organizaci
Mateřská škola Karolín - pokrytí ztráty hospodaření
organizace za rok 2008
XV/10/09 Podání žádosti na dotaci pro zřízení pracoviště „Czechpoint“
XV/11/09 Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zřízení
pracoviště „Czechpoint“
XV/12/09 Nabídku firmy NWT Computer Zlín na vybavení pracoviště
„Czechpoint“ výpočetní technikou
XV/13/09 Podání žádosti na dotaci na vybudování osvětlení „Sportovně kulturního areálu Karolín“ na „Nadaci ČEZ“
XV/14/09 Zprávu o provedené inventarizaci majetku obce Karolín se
stavem k 31. 12. 2008 a změny navržené Inventarizační komisí
XV/15/09 Vypracování nového „Územního plánu obce Karolín“

Určuje :

XV/16/09 Starostu obce – pana Jiřího Kužmu – zastupitelem pro
spolupráci s pořizovatelem Územního plánu Karolín
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XV/17/09 Obecnímu úřadu zpracovat dokumenty a provést potřebné
úkony pro vypracování nového
„Územního plánu obce Karolín“
zodpovídá : Kužma Jiří
termín : do 30.4. 2009
XV/18/09 Finančnímu výboru provést schválené změny v evidenci
majetku obce Karolín
zodpovídá : Skácel David
termín : do 11.3. 2009
XV/19/09 Výboru pro rozvoj obce zabezpečit instalaci protisněhových
zábran na střeše budovy Obecního úřadu a zabezpečit opravu
poškozeného okapu na zadním traktu budovy Obecního úřadu
zodpovídá : Zavadil Viktor
termín : do 30.4. 2009
XV/20/09 Obecnímu úřadu provést prořezávku „Větrolamu“ ve spolupráci
s obcí Sulimov
zodpovídá : Kužma Jiří
termín : do 31.3. 2009
XV/21/09 Obecnímu úřadu provést prořezávku dřevin na pozemcích ve
vlastnictví obce Karolín
zodpovídá : Skácel Radek
termín : do 30.4. 2009

