USNESENÍ
z XVI. zasedání Zastupitelstva obce Karolín
konaného dne 15. 6. 2009

Zastupitelstvo obce Karolín po projednání :
Bere na vědomí : XVI/1/09 Zprávu o činnosti Obecního úřadu Karolín za období od
posledního zasedání Zastupitelstva obce Karolín a plnění
úkolů schválených na předešlých zasedáních
XVI/2/09 Zprávy o činnosti výborů
XVI/3/09 Zprávu č. 332/2008/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Karolín za rok 2008
XVI/4/09 Oznámení o zamítnutí žádosti o dotaci v rámci
„Programu rozvoje venkova „
reg. číslo 08/005/3212a/672/001604
XVI/5/09 Oznámení o zamítnutí žádosti o dotaci na požární techniku
nebo věcné prostředky požární ochrany (č.j. 11323/2009)
Schvaluje :

XVI/6/09 Závěrečný účet obce Karolín za rok 2008 – bez výhrad
XVI/7/09 Dohodu /zn. 10/3961/09/ o podmínkách plnění povinné školní
docházky pro školní rok 2008/2009 s městem Kroměříž
XVI/8/09 Smlouvu /ev. č. PO-77-77/ZLO-2009/ o převodu vlastnictví
k majetku České republiky (§ 22odst. 2 zákona č. 219/200 Sb.)
XVI/9/09 Dodatek č. 8 ke Smlouvě o odvozu a využití komunálních
odpadů (uzavřené dle ust. § 269 odst. 2 obchodního zákoníku)
s firmou Biopas spol. s r.o. Kroměříž
XVI/10/09 Dohodu 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
XVI/11/09 Dodatek č. 1 k dohodě 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
XVI/12/09 Zkušební provozní řád „Víceúčelového hřiště obce Karolín“
s termínem platnosti do 31.12. 2009
XVI/13/09 Finanční odměnu správci „Víceúčelového hřiště Karolín“
ve výši 1.999,- Kč/měsíčně
XVI/14/09 Rozpočtové opatření obce Karolín č. 1/2009
- úprava rozpočtových příjmů a výdajů 2009
XVI/15/09 Dodatek č. 3 k Dohodě o poskytnutí dotace v rámci PRV
- registr číslo žádosti 07/002/3212a/672/000138
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XVI/16/09 Dodatek č. 2 k úvěrové Smlouvě č. 0227090469
ze dne 4.12. 2008 jehož předmětem je prodloužení
splatnosti úvěru do 31.10. 2009
XVI/17/09 Úpravu termínu z 30. 4. 2009 na 30. 9. 2009
pro instalaci protisněhových zábran na střeše budovy
Obecního úřadu Karolín a oprav poškozeného okapu na
zadním traktu budovy Obecního úřadu Karolín
Neschvaluje :

XVI/18/09 Poskytnutí finančního příspěvku na bývalé občany obce
Karolín Sociálním službám města Kroměříže p. o. pro rok 2009

Ukládá :

XVI/19/09 Obecnímu úřadu zabezpečit prořezávku „stromů – líp“
odbornou firmou na veřejných prostranstvích obce Karolín
zodpovídá : Kužma Jiří
termín : do 30. 11. 2009
Obecnímu úřadu provést I. etapu vý

