USNESENÍ
z XII. zasedání Zastupitelstva obce Karolín
konaného dne 27. 10. 2008

Zastupitelstvo obce Karolín po projednání :
Bere na vědomí :

Schvaluje :

XII/1/08 Zprávu o činnosti Obecního úřadu Karolín za období od
posledního zasedání Zastupitelstva obce Karolín a plnění
úkolů schválených na předešlých zasedáních
XII/2/08 Zprávy o činnosti výborů
XII/3/08 Všeobecné podmínky svozu směsného komunálního odpadu
firmou Biopas. s.r.o. Kroměříž
XII/4/08 Zprávu o provedení veřejně-správní kontroly hospodaření
v příspěvkové organizaci MŠ Karolín za I. pololetí
roku 2008
XII/5/08 Smlouvu o dílo č. 08/KM/2008/K o provozování
vodohospodářských zařízení pro veřejnou potřebu
s VaK Kroměříž a.s.
XII/6/08 Smlouvu o dílo s „Regionální rozvojovou agenturou
Východní Moravy“ na zajištění zadavatelské činnosti pro
zakázku výstavba „Víceúčelové hřiště Karolín“
XII/7/08 Zadání „Regionální rozvojové agentuře Východní Moravy“
vypracovat žádost na dotaci určenou na rekonstrukci
Mateřské školy Karolín
XII/8/08 Smlouvu o dílo č. 08109 na realizaci stavby „Víceúčelové
hřiště Karolín“ s firmou Renosport s.r.o. Kroměříž
XII/9/08 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08109 na realizaci stavby
„Víceúčelové hřiště Karolín“ s firmou Renosport s.r.o.
Kroměříž
XII/10/08 Odprodej pozemku p.č. 507/2 – orná půda
(zemědělský půdní fond) o výměře 259 m2
v k.ú. Karolín u Sulimova p. Liborovi Opravilovi
- Karolín č. 2 a sl. Květoslavě Škrachové – Lubná č. 190
za cenu 30,- Kč/m2 a za podmínky uhrazení všech výdajů
spojených s převodem pozemku na nové vlastníky
kupujícími
XII/11/08 Rozpočtové opatření č. 1/2008
XII/12/08 Uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s, jejímž
předmětem je poskytnutí investičního úvěru
ve výši 1.100.000,- Kč na předfinancování dotací SZIF a
investiční akce „Výstavba víceúčelového hřiště“ se splatností
nejpozději do 30. 6. 2009 zajištěného budoucími
rozpočtovými příjmy obce a blankosměnkou obce, které
bude vyplněna dle příslušné smlouvy o vyplňovacím právu
směnečném. Úvěr bude splacen mimořádnou splátkou po
přijetí dotací SZIF na běžný účet obce a to do 10
obchodních dnů po přijetí dotace

-2XII/13/08 Výstavbu osvětlení „Víceúčelového hřiště Karolín
XII/14/08 Smlouvu o provedení hudební produkce
dle Autorského zákona s dechovou muzikou Zdounečanka
Ukládá:

XII/15/08 Připravit program na slavnostní otevření „Víceúčelového
hřiště Karolín“
zodpovídá : Vavříková Lenka
termín : do 31.12. 2008
XII/16/08 Zorganizovat jednání se starostkou obce Vrbka a starostou
obce Sulimov se zaměřením na vyrovnání majetkových a
vlastnických vztahů stavby „Vodovod - KVASICKO III“
zodpovídá : Kužma Jiří
termín : do 31.1. 2009
XII/17/08 Zabezpečit výstavbu osvětlení „Víceúčelového hřiště
Karolín“
zodpovídá : Kužma Jiří
termín : do 16.12. 2008
XII/18/08 Provést rozdělení pozemku ve vlastnictví obce Karolín
p.č. 507 v k.ú. Karolín u Sulimova v evidenci majetku obce
Karolín a vymazat prodanou část pozemku
zodpovídá : Skácel David
termín : do 31.12. 2008
XII/19/08 Dokončit práce na budově „Stará jednota“
zodpovídá : Skácel Roman
termín : do 16.12. 2008

