Zápis z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného
dne 17. 12. 2008
Den a místo jednání: 17. 12. 2008, zasedací místnost Obecního úřadu v Karolíně
Hodina zahájení a ukončení jednání: 18,00 hodin, 19,45 hodin
Účast: Kužma Jiří, Skácel Radek, Vavříková Lenka, Skácel Roman, Skácel David, Zavadil Viktor,
Opravil Milan
Omluvená neúčast: /
Zapisovatel: Skácel Roman
Ověřovatelé zápisu: Vavříková Lenka, Zavadil Viktor
Návrhová komise: předseda - Skácel Radek; členové – Skácel David, 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 a schválení dohody z Obcí Kvasice o podmínkách plnění povinné školní
docházky na školní rok 2008/2009
6) Projednání a schválení přílohy č.4 ke smlouvě 2004/010 s firmou Depoz na ukládání
odpadu.
7) Projednání a schválení smlouvy o úvěru č. 0227090469 na financování investiční akce
výstavby víceúčelového hřiště.
8) Projednání a schválení dodatku č. 1 k dohodě o poskytnutí dotace v rámci PRV.
9) Projednání darovací smlouvy na příspěvek od obce na Centrum zdravotně postižených
Zlínského kraje
10) Projednání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP s ÚP
Kroměříž
11) Projednání žádosti Ing.Masné o proplacení nové kanalizační přípojky k novostavbě RD na
pozemcích p. č. 220/9 a 230 v k.ú. Karolín u Sulimova
12) Projednání čísla popisného k novostavbě RD Ing. Masné na pozemcích p. č. 220/9 a 230 v k.
ú. Karolín u Sulimova
13) Rozpočtové opatření č. 2/2008
14) Plán investičních akcí na rok 2009
15) Provedení inventarizace majetku obce Karolín
16) Projednání rozpočtu obce Karolín na rok 2009
17) Návrh usnesení
18) Diskuse
19) Schválení usnesení
20) 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. Zavadila Viktora; 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. Skácel David – 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)
Předsedové jednotlivých výborů přečetli zprávy o činnosti. Tyto zprávy byly OZ vzaty na vědomí.
Ad 5)
Projednání a schválení dohody z obcí Kvasice o podmínkách plnění povinné školní docházky na školní
rok 2008/2009 V ZŠ Kvasice. Tato dohoda byla OZ schválena poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 6)
Projednání a schválení přílohy č.4 ke smlouvě č.2004/010 s firmou Depoz na ukládání odpadu. Tato
příloha č. 4 ke smlouvě byla schválena poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 7)
Projednání a schválení smlouvy o úvěru č. 0227090469 na zafinancování investiční akce výstavby
víceúčelového hřiště v obci Karolín. Tuto smlouvu o poskytnutí úvěru od České spořitelny, a.s.
schválilo OZ poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 8)
Projednání a schválení dodatku č. 1 k dohodě o poskytnutí dotace v rámci PRV, který se týkal
oddálení uhrazení faktur za realizaci projektu víceúčelového hřiště. Tento dodatek byl OZ schválen
poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 9)
Projednání darovací smlouvy na příspěvek od obce na Centrum zdravotně postižených Zlínského
kraje. Starosta obce navrhl příspěvek 500,- Kč, který byl také OZ schválen poměrem hlasů 7:0:0.

Ad 10)
Projednání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP s ÚP Kroměříž. Člen
zastupitelstva p. Opravil navrhl, aby obec zažádala o dvě pracovní příležitosti v rámci VPP ÚP KM.
Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 11)
Projednání žádosti Ing.Masné o proplacení nové kanalizační přípojky k novostavbě RD na pozemcích
p. č. 220/9 a 230 v k.ú. Karolín u Sulimova. Jelikož p. Ing. Masná nerealizovala k novostavbě RD
přípojku plynu, žádala tudíž obec o proplacení kanalizační přípojky. První návrh byl proplatit částku
5.000,- Kč. Tento návrh ale nebyl schválen poměrem hlasů 2:5:0. Návrh druhý počítal s proplacením
celé částky za přípojku, tudíž 5.905,- Kč. Tento návrh již byl schválen poměrem hlasů 5:2:0.
Ad 12)
Projednání čísla popisného k novostavbě RD Ing. Masné na pozemcích p. č. 220/9 a 230 v k. ú. Karolín
u Sulimova. Starosta obce navrhl další číslo v pořadí, které by mělo následovat, a to č. 87. Tento
návrh bych schválen OZ poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 13)
Předseda finančního výboru p. Skácel David přečetl návrh rozpočtového opatření č. 2/2008. OZ tento
návrh schválilo poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 14)
V tomto bodu byl projednáván plán investičních akcí na rok 2009. Starosta obce soustředil svá slova
hlavně k prioritnímu záměru na rok 2009, a to rekonstrukci MŠ Karolín. Do těchto inv. akcí byla také
zahrnuta výstavba pergol na kulturně-sportovním areále. Tento plán investičních akcí byl OZ schválen
poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 15)
Projednání složení komise k provedení inventarizace majetku obce Karolín k 31. 12. 2008. Starosta
obce navrhl komisi ve složení: p. Skácel David, p. Ondrová Jiřina, p. Fiala Zbyněk. Komise k provedení
inventarizace majetku obce Karolín byla v tomto složení schválena OZ poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 16)
Projednání návrhu rozpočtu obce Karolín na rok 2009. Návrh byl schválen OZ poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 17)
Návrh usnesení přednesl p. Skácel Radek. Návrh byl schválen poměrem hlasů 7:0:0.

Ad 18)
Diskuse:
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•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

Starosta obce ještě doložil nový ceník za odvoz a odstranění komunálních odpadů firmou
Biopas. spol. s r.o. na rok 2009. Tento ceník byl OZ vzat na vědomí.
Dále proběhla diskuse o žádosti o dotaci Zlínského kraje z POV na výstavbu pergol na
kulturně-sportovním areále v obci. OZ schválilo podání žádosti o dotaci z POV v případě, že
bude do předložení výzvy hotové stavební povolení na tuto výstavbu, a to poměrem hlasů
7:0:0.
Pí. Skácelová Oldřiška se ptala, co je vlastně hlavním důvodem pro rekonstrukci MŠ Karolín;
starosta obce sdělil několik hlavních důvodů, proč zastupitelstvo přikládá této akci takovou
důležitost, jako např. nevyhovující hygienické normy, velké tepelné ztráty budovy a také
velmi špatný stav střechy a střešní krytiny, která je původní od postavení školy, apod.
P. Zavadil Stanislav vznesl dotaz na financování projektu „Rekonstrukce MŠ Karolín“ v roce
2009; starosta obce odpověděl, že obec má podanou žádost o dotaci z Ministerstva
zemědělství – SZIF z Evropské unie, která by v případě schválení činila 90 % celkových
nákladů projektu; zbylou částku by obec pokryla z vlastních finančních prostředků
P. Skácel Miroslav se dotazoval na financování projektu „výstavba pergol“ v kulturněsportovním areále; starosta obce odpověděl, že obec na tento projekt bude žádat o dotaci
z Programu obnovy venkova Zlínského kraje, která by činila 70 % celkových nákladů – z toho
30 % by byla dvouletá bezúročná půjčka Zlínského kraje. Zbylých 30 % by obec hradila ze
svých finančních prostředků
P. Daněk Karel se ptal, jakým způsobem se bude vybírat případný zhotovitel investičních akcí
„rekonstrukce MŠ Karolín“ a „výstavby pergol“; starosta obce sdělil, že při výběru zhotovitele
se obec řídí Zákonem o veřejných zakázkách, tudíž by bylo vypsáno veřejné výběrové řízení.
Finálního zhotovitele by pak vybralo Zastupitelstvo obce, a to nejméně ze tří nabídek
Místostarosta obce připomněl, že musíme schválit zástupce do přípravného výboru pro
Kulturní dny Karolíny 2009. A tak OZ schválilo tyto zástupce: p. Vavříková Lenka, p. Kužma Jiří,
p. Skácel Radek, p. Opravil Milan
P. Zavadil Luděk se ptal, kde Obec Karolín vezme tolik finančních prostředků na případnou
rekonstrukci MŠ Karolín; starosta obce reagoval na tento dotaz tím, že tuto částku by Obec
hradila z uspořených peněz z předešlých let a částečně by si vzala výhodnou půjčku
Starosta obce po předchozím jednání o odkoupení pozemků od p. Liláka Petra navrhl
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. Toto
vykoupení z těmito podmínkami bylo OZ schváleno poměrem hlasů 7:0:0.
Dále starosta obce navrhl výměnu 3 ks veřejných osvětlení v úseku od domu č. 51 k domu č.
79 za novější. Tento návrh schválilo OZ poměrem hlasů 7:0:0.
P. Skácel Roman předložil celoroční statistiku návštěvnosti webových stránek obce Karolín

Ad 19)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení z XIII. zasedání OZ obce Karolín bylo schváleno
poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 20)
Starosta obce poděkoval za pozornost, popřál všem hezké svátky a ukončil zasedání.

Zapsal : Skácel Roman
Ověřili :

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

Zavadil Viktor

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

Přílohy:
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Návrh programu
Presenční listina
Zpráva o činnosti obecního úřadu
Zprávy o činnosti výborů
Dohoda z obcí Kvasice o podmínkách plnění povinné školní docházky na školní rok 2008/2009,
viz …………….
Příloha č.4 ke smlouvě 2004/010 s firmou Depoz na ukládání odpadu, viz …………..
Smlouva o úvěru č. 0227090469 na financování investiční akce výstavby víceúčelového hřiště,
viz …………….
Dodatek č. 1 k dohodě o poskytnutí dotace v rámci PRV, viz ……………….
Rozpočtové opatření č. 2/2008
Plán investičních akcí na rok 2009, viz ………………….
Rozpočet obce Karolín na rok 2009, viz …………………
Statistika webových stránek obce Karolín za rok 2008
Usnesení z XIII. zasedání OZ obce Karolín

