Zápis z XV. zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného
dne 2. 3. 2009
Den a místo jednání: 2. 3. 2009, zasedací místnost Obecního úřadu v Karolíně
Hodina zahájení a ukončení jednání: 18,00 hodin, 19,30 hodin
Účast: Kužma Jiří, Skácel Radek, Vavříková Lenka, Skácel Roman, Skácel David, Zavadil Viktor,
Opravil Milan
Omluvená neúčast: /
Zapisovatel: Skácel Roman
Ověřovatelé zápisu: Opravil Milan, Skácel David
Návrhová komise: předseda - Skácel Radek; členové – Kužma Jiří, Zavadil Viktor
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) Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Karolín za rok 2008
5) Zprávy o činnosti výborů
6) Zpráva o provedené inventarizaci majetku obce Karolín za rok 2008
7) Projednání a schválení dodatku č. 2 k dohodě o poskytnutí dotace v rámci PRV
8) Projednání a schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o odvozu a odstranění nebezpečných
odpadů.
9) Projednání žádosti o vyjádření k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008 v MŠ
Karolín.
10) Projednání a schválení podání žádosti na dotaci pro zřízení pracoviště Czechpoint.
11) Projednání a schválení nabídek z výpočetní technikou pro zřízení pracoviště Czechpoint.
12) Projednání a schválení podání žádosti na dotaci pro vybudování osvětlení víceúčelového
hřiště a výletiště.
13) Územní plán obce Karolín
14) Návrh usnesení
15) Diskuse
16) Schválení usnesení
17) 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, 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. OZ vzalo tuto zprávu
na vědomí.
Ad 4)
Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu OO PČR Kroměříž v teritoriu obce Karolín za rok
2008. OZ vzalo tuto zprávu na vědomí.
Ad 5)
Předsedové jednotlivých výborů přečetli zprávy o činnosti. Tyto zprávy byly OZ vzaty na vědomí.
Ad 6)
Předseda Inventarizační komise p. Skácel David přečetl zprávu o provedené inventarizaci majetku
obce Karolín se stavem k 31. 12. 2008 a změny v evidenci majetku navržené Inventarizační komisí. OZ
schválilo tuto zprávu a také změny v evidenci majetku navržené Inventarizační komisí, a to poměrem
hlasů 7:0:0.
Předseda finančního výboru p. Skácel David přednesl zprávu o provedení veřejnosprávní kontroly
v MŠ Karolín za II. čtvrtletí roku 2008. Tuto zprávu vzalo OZ na vědomí.
Ad 7)
Projednání dodatku č. 2 k Dohodě o poskytnutí dotace v rámci PRV (registr. číslo žádosti
07/002/3212a/672/000138). OZ schválilo tento dodatek č. 2, a to poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 8)
Projednání dodatku 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. OZ schválilo dodatek č. 2
poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 9)
Projednání žádosti o vyjádření k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008 v MŠ Karolín. OZ
schválilo mimořádnou dotaci příspěvkové organizaci Mateřská škola Karolín, na pokrytí ztráty
hospodaření ve výši 109,68 Kč uhradit z rozpočtu obce, a to poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 10)
Projednání a schválení podání žádosti na dotaci pro zřízení pracoviště Czechpoint. OZ schválilo podání
a podmínky zpracování žádosti ve spolupráci s městem Kroměříž, a to poměrem hlasů 7:0:0.

Ad 11)
Projednání a schválení nabídek s výpočetní technikou pro zřízení pracoviště Czechpoint. OZ schválilo
nabídku firmy NWT Computer Zlín, na vybavení pracoviště Czechpoint výpočetní technikou, a to
poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 12)
Projednání a schválení podání žádosti na dotaci pro vybudování osvětlení víceúčelového hřiště a
kulturně-sportovního areálu k Nadaci ČEZ. OZ schválilo podání žádosti poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 13)
Územní plán obce Karolín. Zde proběhla s občany diskuse ohledně variant, zda pokračovat ve změně
č. 1 územního plánu nebo nechat vyhotovit nový územní plán. Starosta nechal hlasovat o těchto
variantách. OZ schválilo vypracování žádosti o pořízení nového územního plánu obce Karolín,
poměrem hlasů 7:0:0.
V usnesení ze IV. zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného dne 19. 4. 2007 se tímto zrušil bod
IV/13/07. OZ určilo starostu obce – pana Jiřího Kužmu, jako zastupitele pro spolupráci
s pořizovatelem Územního plánu Karolín a Obecnímu úřadu zpracovat dokumenty a provést
potřebné úkony pro vypracování nového „Územního plánu obce Karolín“ do 30. 4. 2009.

Ad 14)
Návrh usnesení přednesl p. Skácel Radek. Návrh byl schválen poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 15)
Diskuse:
Pan Daněk navrhl umístit na střechu budovy OÚ protisněhové zábrany a opravit stávající okapový
systém. A dále prořezat větve ohrožující jízdu kolem „Větrolamu“.
Ad16)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení z XV. zasedání OZ obce Karolín bylo schváleno
poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 17)
Starosta obce poděkoval za pozornost a ukončil zasedání.

Zapsal : Skácel Roman

Ověřili :

-------------------------------

---------------------------------

Opravil Milan

Skácel David

--------------------------------starosta obce Karolín
Kužma Jiří

Přílohy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Návrh programu
Presenční listina
Zpráva o činnosti obecního úřadu
Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Karolín za rok 2008, viz …………………
Zprávy o činnosti výborů
Zpráva o provedené inventarizaci majetku obce Karolín za rok 2008, viz ………………….
Dodatek č. 2 k Dohodě o poskytnutí dotace v rámci PRV (registr. číslo žádosti
07/002/3212a/672/000138), viz ……………………..
8) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o odvozu a odstranění nebezpečných odpadů s fi Biopas,s.r.o. Kroměříž,
viz …………….
9) Usnesení z XV. zasedání OZ obce Karolín

