Zápis z XII. zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného
dne 27. 10. 2008
Den a místo jednání: 27. 10. 2008, zasedací místnost Obecního úřadu v Karolíně
Hodina zahájení a ukončení jednání: 18,00 hodin, 19,30 hodin
Účast: Kužma Jiří, Skácel Radek, Skácel Roman, Skácel David, Zavadil Viktor, Opravil
Milan
Omluvená neúčast: Vavříková Lenka
Zapisovatel: Skácel Roman
Ověřovatelé zápisu: Skácel David, Opravil Milan
Návrhová komise: předseda - Skácel Radek; členové – Zavadil Viktor, 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 smlouvy o provozování vodohospodářských zařízení pro veřejnou potřebu
s VAK Kroměříž, a.s.
6) Projednání smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy na
zajištění zadavatelské činnosti pro zakázku „Víceúčelové hřiště“
7) Projednání zadání Regionální rozvojové agentuře Východní Morava vypracovat
žádost na dotaci na realizaci rekonstrukce Mateřské školy Karolín
8) Projednání a schválení smlouvy s firmou Renosport, s.r.o. na realizaci stavby
„Víceúčelové hřiště“
9) Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě s firmou Renosport, s.r.o. na realizaci
stavby „Víceúčelové hřiště“
10)Projednání a schválení smlouvy s dechovým orchestrem Zdounečanka o zajištění
uměleckého vystoupení
11) Projednání a schválení žádosti prodeje části pozemku p. č. 507/2 o výměře 259 m2.
12) Projednání a schválení všeobecných podmínek svozu směsného komunálního odpadu
firmy Biopas, s.r.o.
13) Projednání a schválení 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“
14) Rozpočtové opatření č. 1/2008
15)Návrh usnesení
16)Diskuse
17) Schválení usnesení
18) Závěr

Ad 1)
Zasedání zahájil a vedl starosta obce Karolín p. Kužma Jiří; konstatoval, že je přítomno 6 členů OZ a tím
je zasedání OZ usnášeníschopné.
Přednesl návrh programu jednání. Program byl schválen poměrem hlasů 6:0:0. Dále řídící zasedání navrhl
do funkcí ověřovatelů zápisu z tohoto jednání: p. Skácela Davida a p. Opravila Milana; návrh byl schválen
poměrem hlasů – 6:0:0.
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 – 6:0:0.
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 (mimo předsedkyně Výboru pro občanské
záležitosti pí. Vavříkové, která nebyla na zasedání přítomna). Tyto zprávy byly OZ vzaty na vědomí.
Ad 5)
Projednání smlouvy o dílo o provozování vodohospodářských zařízení s firmou VAK Kroměříž, a.s..
Tato smlouva č. 08/KM/2008/K byla OZ schválena poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 6)
Projednání smlouvy s Regionální rozvojovou agenturou Východní Morava na zajištění zadavatelské
činnosti pro zakázku „Víceúčelového hřiště“. Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo obce poměrem
hlasů 6:0:0.
Ad 7)
Projednání zadání Regionální rozvojové agentuře Východní Morava vypracování žádosti na dotaci na
realizaci rekonstrukce budovy Mateřské školy Karolín. Zastupitelstvo obce schválilo RRA VM
k zadání vypracování žádosti poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 8)
Projednání a schválení smlouvy o dílo č. 08109 s firmou Renosport, s.r.o. na realizaci stavby
„Víceúčelové hřiště“ Karolín. Smlouva o dílo byla schválena poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 9)
Projednání a schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 08109 s firmou Renosport, s.r.o. na realizaci
stavby „Víceúčelové hřiště“ Karolín. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 10)
V tomto bodě byla projednávána smlouva o zajištění uměleckého vystoupení s dechovým orchestrem
Zdounečanka při slavnostním aktu rozsvěcování vánočního stromu v obci Karolín dne 13.12.2008.
Tato smlouva byla schválena poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 11)
Projednání žádostí o odprodej pozemku p. č. 507/2. Zastupitelstvo schválilo 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 , a to
poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 12)
V tomto bodě byly projednávány Všeobecné podmínky svozu směsného komunálního odpadu
s firmou Biopas, s.r.o. Kroměříž. Tyto podmínky vzalo OZ na vědomí.
Ad 13)
Projednání 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. OZ schválilo uzavření této úvěrové smlouvy poměrem hlasů
6:0:0.
Ad 14)
Předseda finančního výboru přednesl návrh rozpočtového opatření č. 1/2008. Toto opatření č. 1/2008
bylo schváleno poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 15)
Místostarosta obce p. Skácel Radek přečetl návrh na usnesení z XII. zasedání OZ obce Karolín.
Ad 16)
Diskuse:
 Starosta obce p. Kužma informoval přítomné o uzavření prodeje pozemků kupní smlouvou se
Zlínským krajem
 Dále taky starosta obce informoval o výstavbě osvětlení na nově vybudovaném Víceúčelovém
hřišti; OZ schválilo výstavbu tohoto osvětlení poměrem hlasů 6:0:0. Tuto výstavbu dostal na
starost p. Jiří Kužma, a to s termínem do 16. 12. 2008.
 Dále proběhla diskuse o slavnostním otevření nového „Víceúčelového hřiště“. Tento úkol
připravit program slavnostního otevření byl svěřen předsedkyni Výboru pro občanské
záležitosti p. Lence Vavříkové, a to do 31. 12. 2008
 Dále se také diskutovalo na téma stavby Vodovodu – Kvasicko III. Starosta obce dostal za
úkol zorganizovat jednání se starostkou obce Vrbka a starostou obce Sulimov se zaměřením
na vyrovnání majetkových a vlastnických vztahů stavby „Vodovod - KVASICKO III“.
Termín do 31. 1. 2009.
 Z důvodu prodeje pozemku p. č. 507/2 dostal za úkol předseda Finančního výboru p. David
Skácel 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, a to
do 31.12. 2008
 Předseda Kontrolního výboru p. Roman Skácel dostal za úkol dodělání prací na podbití na
budově „Staré jednoty“, a to do 16. 12. 2008.
Ad 17)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení z XII. zasedání OZ obce Karolín bylo schváleno
poměrem hlasů 6:0:0.

Ad 18)
Starosta obce poděkoval za pozornost a ukončil zasedání.

Zapsal : Skácel Roman
Ověřili :

------------------------------Opravil Milan

--------------------------------Skácel David

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

Přílohy:
1) Návrh programu
2) Presenční listina
3) Zpráva o činnosti obecního úřadu
4) Zprávy o činnosti výborů
5) Smlouva o provozování VHZ s firmou VaK Kroměříž, a.s., viz ………
6) Smlouva s RRA VM na zajištění zadavatelské činnosti na zakázku „Víceúčelového hřiště“,
viz ……….
7) Smlouva s RRA VM na vypracování žádosti na dotaci z POV MZ ČR na realizaci rekonstrukce
budovy MŠ Karolín, viz …………..
8) Smlouva o dílo s firmou Renosport, s.r.o. na realizaci stavby „Víceúčelové hřiště“, viz ………..
9) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Renosport, s.r.o. na realizaci stavby „Víceúčelové hřiště“,
viz …………
10)Smlouva s dechovým orchestrem Zdounečanka o zajištění uměleckého vystoupení, viz ………….
11) Rozpočtové opatření č. 1/2008
12) Usnesení z XII. zasedání OZ obce Karolín

