Zápis ze XVII. zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného
dne 23. 9. 2009
Den a místo jednání: 23. 9. 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: Skácel David, Opravil Milan
Návrhová komise: předseda - Skácel Radek; členové – Kužma Jiří, Vavříková Lenka
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 finančního daru pro obec postiženou povodní v roce 2009
6) Projednání a schválení Darovací smlouvy Obci Polom okr. Přerov

7) Projednání a schválení Darovací smlouvy na finanční podporu PČR pro zakoupení techniky pro
kontrolu řidičů
8) Projednání a schválení Darovací smlouvy na finanční podporu pro nemocnici Kroměříž na zřízení
BABYBOXU
9) Projednání a schválení žádosti o přidělení čísla popisného k novostavbě rodinného domu v Obci
Karolín manželé Renata a Libor Ligačovi

10) Projednání a schválení podání žádosti na poskytnutí dotace na investiční akci „Oprava Mateřské
školky“ Obce Karolín.

11) Výběr, projednání a schválení firmy pro zpracování žádosti na poskytnutí dotace na investiční akci
Oprava Mateřské školky Obce Karolín.
12) Projednání a schválení podání žádosti na poskytnutí dotace na investiční akci stavba pergoly
v Kulturně sportovním areálu Obce Karolín.
13) Projednání a schválení prodloužení smlouvy s úřadem práce na VPP

14) Projednání prezentace obce Karolín v přípravě regionální mapy Kroměřížska
15) Projednání a schválení dodatku č.3 k úvěrové smlouvě s Českou spořitelnou, a.s.
16) Rozpočtové opatření č.2/2009
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: p.Skácel David, p. Opravil Milan; 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 pí.Vavříková Lenka – 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:
Kontrolní výbor, Finanční výbor, Výbor pro rozvoj obce, Výbor pro občanské záležitosti.
OZ vzalo tyto zprávy na vědomí.
Ad 5)
Projednání a schválení finančního daru pro obec Polom (PR) postiženou povodní v roce 2009. OZ
schválilo částku 11.250,- Kč, a to poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 6)
Projednání a schválení Darovací smlouvy s obcí Polom (PR) na částku 11.250,- Kč. OZ schválilo tuto
smlouvu na poskytnutí finančního daru poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 7)
Projednání a schválení Darovací smlouvy s obcí Kostelany na finanční podporu Policie ČR pro
zakoupení přenosného přístroje pro měření alkoholu v dechu. OZ schválilo Darovací smlouvu
s částkou 1,60 Kč na jednoho obyvatele obce Karolín, a to poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 8)
Projednání a schválení Darovací smlouvy na finanční podporu pro nemocnici Kroměříž na zřízení
BABYBOXU. OZ schválilo 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, a to poměrem hlasů 7:0:0. Dále také OZ schválilo Darovací smlouvu
s Občanským sdružením Babybox pro odložené děti – STATIM (IČO: 27006891) poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 9)
Projednání a schválení žádosti o přidělení čísla popisného k novostavbě rodinného domu v Obci
Karolín - manželé Renata a Libor Ligačovi. OZ schválilo popisné číslo 88, a to poměrem hlasů 7:0:0.

Ad 10)
Projednání a schválení podání žádosti na poskytnutí dotace na investiční akci „Oprava Mateřské
školky“ Obce Karolín. OZ po projednání schválilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Ministerstva zemědělství (POV MZ ČR) na investiční akci „Oprava Mateřské školky“ Obce Karolín
v roce 2010, a to poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 11)
Výběr, projednání a schválení firmy pro zpracování žádosti na poskytnutí dotace na investiční akci
Oprava Mateřské školky Obce Karolín. OZ po projednání nabídek vybralo agenturu „Region Bílé
Karpaty“, jako firmu, která zpracuje žádost na poskytnutí dotace z POV MZ ČR, a to poměrem hlasů
7:0:0.
Ad 12)
Projednání a schválení podání žádosti na poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Zlínského
kraje na investiční akci stavba pergoly v Kulturně-sportovním areálu Obce Karolín v roce 2010. OZ po
projednání schválilo podání žádosti na poskytnutí dotace z POV ZK v roce 2010 poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 13)
Projednání a schválení prodloužení Dohody o vytvoření pracovních příležitostí s Úřadem práce
Kroměříž na VPP. OZ schválilo 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, a to
poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 14)
Projednání prezentace obce Karolín v přípravě regionální mapy Kroměřížska Agenturou Krátký
Production Hranice. OZ po projednání schválilo smlouvu č. 3247 s Agenturou Krátký Production
o zveřejnění reklamy v regionální mapě Kroměřížska, a to poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 15)
Projednání a schválení dodatku č. 3 k úvěrové smlouvě č. 0227090469 s Českou spořitelnou, a.s.
o prodloužení splatnosti úvěru do 31. 12. 2009. OZ schválilo tento dodatek č. 3, a to poměrem hlasů
7:0:0.
Ad 16)
Rozpočtové opatření Obce Karolín č. 2/2009. Toto rozpočtové opatření bylo schváleno 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:
Starosta obce předložil dopis s vyjádřením stanoviska k vybudování propanové stanice v areálu farmy
ZP Kvasicko, a.s. Karolín. OZ po projednání dalo 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) , a to poměrem hlasů
7:0:0.
Dále starosta obce navrhoval proplácení měsíčního poplatku „Občanskému sdružení Cyrilek“ za
internetové připojení do Mateřské školky Karolín obcí Karolín. OZ schválilo tento návrh poměrem
hlasů 7:0:0.
Místostarosta obce navrhl do funkce správce „Víceúčelového hřiště Karolín“ paní Marii ŘÍKOVSKOU –
Karolín č. 69, a to od 22. 7. 2009. OZ schválilo tento návrh poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 19)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení z XVII. zasedání OZ obce Karolín bylo schváleno
poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 20)
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)

Návrh programu
Presenční listina
Zpráva o činnosti obecního úřadu
Zprávy o činnosti výborů
Dodatek č. 3 k úvěrové smlouvě č. 0227090469 s Českou spořitelnou, a.s. o prodloužení splatnosti
úvěru do 31. 12. 2009 viz ………….
6) Rozpočtové opatření Obce Karolín č. 2/2009
7) Usnesení ze XVII. zasedání OZ obce Karolín

