USNESENÍ
ze XVII. zasedání Zastupitelstva obce Karolín
konaného dne 23. 9. 2009

Zastupitelstvo obce Karolín po projednání :
Bere na vědomí : XVII/1/09 Zprávu o činnosti Obecního úřadu Karolín za období od
posledního zasedání Zastupitelstva obce Karolín a plnění
úkolů schválených na předešlých zasedáních
XVII/2/09 Zprávy o činnosti výborů
Schvaluje :

XVII/3/09 Finanční dar ve výši 11. 250,- Kč obci POLOM /okres Přerov/
postižené povodněmi 2009
XVII/4/09 Darovací smlouvu s obcí POLOM /okres Přerov/ na poskytnutí
finančního daru ve výši 11.250,- Kč
XVII/5/09 Darovací smlouvu s obcí Kostelany na poskytnutí finančního
příspěvku (ve výši 1,60 Kč na jednoho obyvatele) na zakoupení
přenosného přístroje pro měření alkoholu v dechu
pro potřeby Policie ČR
XVII/6/09 Finanční dar ve výši 2.000,- Kč Občanskému sdružení Babybox
pro odložené děti – STATIM (IČO : 27006891)
adresa : Hájek 88, Praha 10 , PSČ 104 00
registrované MV ČR pod č.j. VS/1-1/61797/05-R
XVII/7/06 Darovací smlouvu s Občanským sdružením Babybox pro
doložené děti – STATIM (IČO : 27006891)
adresa : Hájek 88, Praha 10 , PSČ 104 00
registrované MV ČR pod č.j. VS/1-1/61797/05-R
XVII/8/07 Přidělení popisného čísla 88 k novostavbě RD
Renaty a Libora Ligačových na pozemku p.č. 224/3
v k.ú. Karolín u Sulimova
XVII/9/09 Podání žádosti na dotaci z fondů EU a ČR na rekonstrukci
Mateřské školky Karolín v roce 2010
XVII/10/09 Zadání agentuře „Region Bílé Karpaty“
vypracovat žádost na dotaci určenou na rekonstrukci
Mateřské školy Karolín v roce 2010
XVII/11/09 Podání žádosti na dotaci Krajskému úřadu Zlín určenou
na investiční akci „Stavba pergoly“
v kulturně – sportovním areálu Karolín v roce 2010
XVII/12/09 Prodloužení Dohody o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu č. KMA-VL-56 (1)2009 /
č. projektu CZ.04.1.03/1.1.00.1/0060 ze dne 6.4. 2009
XVII/13/09 Smlouvy č. 3247 o zveřejnění reklamy
s „Agenturou RÁTKÝ PRODUCTION“ Hranice /IČO : 43545351)

-2XVII/14/09 Dodatek č. 3 k úvěrové Smlouvě č. 0227090469
ze dne 4. 12. 2008 jehož předmětem je prodloužení
splatnosti úvěru do 31. 12. 2009
XVII/15/09 Rozpočtové opatření obce Karolín č. 2/2009
XVII/16/09 Dnem 22. 7. 2009 do funkce
správce „Víceúčelové hřiště Karolín“
paní Marii ŘÍKOVSKOU – Karolín č. 69
XVII/17/09 Proplácení měsíčního poplatku „Občanskému sdružení Cyrilek“
za internetové připojení do Mateřské školky Karolín
Dává :

XVII/18/09 Souhlasné stanovisko k vybudování „Propanové stanice“
2 x 4,85 m3 na Farmě Karolín
na pozemcích p.č. 370/18, 370/26, 370/23, 370/25
v k.ú. Karolín u Sulimova
(investor : Zemědělský podnik Kvasicko a.s., Trávník 123)

Ukládá :

XVII/19/09 Obecnímu úřadu zabezpečit instalaci vývěsní tabule na
autobusové zastávce „Karolín – Točna“
zodpovídá : Kužma Jiří
termín : do 31.12. 2009
XVII/20/09 Obecnímu úřadu provést I. etapu výsadby ovocných stromků
na pozemku obce Karolín - p.č. 478/1 v k.ú. Karolín u Sulimova
zodpovídá : Skácel Radek
termín : do 31.12. 2009
XVII/21/09 Obecnímu úřadu provést upřesnění pozemků ve vlastnictví
obce Karolín pronajímaných
Zemědělským podnikem Kvasicko a.s.
zodpovídá : Kužma Jiří
termín : do 31.12. 2009

