Zápis z XVI. zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného
dne 15. 6. 2009
Den a místo jednání: 15. 6. 2009, zasedací místnost Obecního úřadu v Karolíně
Hodina zahájení a ukončení jednání: 18,00 hodin, 19,40 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 – Kužma Jiří, Skácel David
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) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Karolín za rok 2008
6) Závěrečný účet Obce Karolín za rok 2008
7) Projednání a schválení dohody o podmínkách plnění školní docházky s městem Kroměříž.
8) Projednání a schválení smlouvy o převodu vlastnictví k majetku ČR.
9) Projednání a schválení dodatku č. 8 ke smlouvě s firmou BIOPAS o odvozu a využití
komunálních odpadů.
10) Projednání a schválení dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací.
11) Projednání a schválení dodatku č.1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací.
12) Projednání a schválení poskytnutí finančního příspěvku na bývalé občany
Obce Karolín Sociálním službám města Kroměříž příspěvkové organizaci.
13) Projednání a schválení provozního řádu víceúčelového hřiště obce Karolín.
14) Projednání a výběr uchazeče na post správce víceúčelového hřiště obce Karolín.
15) Projednání a schválení dodatku č. 3 k dohodě o poskytnutí dotace v rámci PRV
16) Rozpočtové opatření obce Karolín č. 1 pro rok 2009
17) Projednání a schválení dodatku č. 2 k úvěrové smlouvě ze dne 4. 12. 2008
18) Oznámení o zamítnutí žádosti o dotaci v rámci PRV – „Rekonstrukce MŠ Karolín“
19) Oznámení o zamítnutí žádosti o dotaci na požární techniku nebo věcné prostředky požární
ochrany
20) Projednání žádosti o prořezání stromu lípy stojící na katastrálním území Obce Karolín
pozemek p.č. 228/1 u domu č.p. 81
21) Návrh usnesení
22) Diskuse
23) Schválení usnesení
24) 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.Vavříková Lenka, p. Zavadil Viktor; 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:
Kontrolní výbor
Finanční výbor
Výbor pro rozvoj obce – nabídky na sněhové zábrany a oprava rýn budovy OÚ; OZ schválilo poměrem
hlasů 7:0:0 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
Výbor pro občanské záležitosti
Ad 5)
Starosta obce předložil zprávu č. 332/2008/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Karolín za
rok 2008. OZ vzalo tuto zprávu na vědomí.
Ad 6)
Starosta obce předložil Závěrečný účet Obce Karolín za rok 2008. OZ schválilo tento účet poměrem
hlasů 7:0:0 bez výhrad.
Ad 7)
Projednání a schválení dohody /zn. 10/3961/09/ o podmínkách plnění školní docházky s městem
Kroměříž. Dohoda byla schválena poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 8)
Projednání a schválení smlouvy /ev. č. PO-77-77/ZLO-2009/ o převodu vlastnictví k majetku ČR.
Smlouva byla schválena poměrem hlasů 7:0:0.

Ad 9)
Projednání a schválení dodatku č. 8 ke smlouvě s firmou BIOPAS spol. s r.o. o odvozu a využití
komunálních odpadů. OZ po projednání schválilo dodatek č. 8 poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 10)
Projednání a schválení 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. Dohoda byla
schválena poměrem hlasů 7:0:0.

Ad 11)
Projednání a schválení dodatku č.1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací. Dodatek č. 1 byl schválen poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 12)
Projednání a schválení poskytnutí finančního příspěvku na bývalé občany Obce Karolín Sociálním
službám města Kroměříž, p.o. pro rok 2009. OZ zamítlo poskytnutí finančního příspěvku poměrem
hlasů 0:7:0.
Ad 13)
Projednání a schválení zkušebního provozního řádu víceúčelového hřiště obce Karolín s platností do
31.12.2009. Zkušební provozní řád byl prodiskutován s přítomnými a byl schválen poměrem hlasů
7:0:0.
Ad 14)
Projednání a výběr uchazeče na post správce víceúčelového hřiště (Vúh) obce Karolín. Jelikož se
nepřihlásil žádný uchazeč, tak nebyl zatím zvolen žádný správce. OZ alespoň schválilo finanční
odměnu potencionálnímu správci Vúh ve výši 1.999,- Kč/měsíčně, a to poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 15)
Projednání a schválení dodatku č. 3 k dohodě o poskytnutí dotace v rámci PRV (registr číslo žádosti
07/002/3212a/672/000138 ). OZ schválilo tento dodatek poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 16)
Rozpočtové opatření obce Karolín č. 1/2009. Úprava rozp. příjmů a výdajů byla schválena poměrem
hlasů 7:0:0.
Ad 17)
Projednání a schválení dodatku č. 2 k úvěrové smlouvě č. 0227090469 ze dne 4.12.2008 jehož
předmětem je prodloužení splatnosti úvěru do 31.10.2009. Dodatek č. 2 byl schválen poměrem hlasů
7:0:0.

Ad 18)
Oznámení o zamítnutí žádosti o dotaci v rámci „Programu rozvoje venkova „ reg. číslo
8/005/3212a/672/001604. OZ vzalo toto oznámení na vědomí.
Ad 19)
Oznámení o zamítnutí žádosti o dotaci na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany
(č.j. 11323/2009). OZ vzalo toto oznámení na vědomí.
Ad 20)
Projednání žádosti o prořezání stromu lípy stojící na katastrálním území Obce Karolín pozemek p.č.
228/1 u domu č.p. 81. OZ schválilo objednání odborné firmy na prořezání stromů líp na veřejném
prostranství, a to do 30.11.2009, zodpovídá starosta obce Jiří Kužma.
Ad 21)
Návrh usnesení přednesl p. Skácel Radek. Návrh byl schválen poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 22)
Diskuse:
Ad 23)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení z XVI. zasedání OZ obce Karolín bylo schváleno
poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 24)
Starosta obce poděkoval za pozornost a ukončil zasedání.

Zapsal : Skácel Roman
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Vavříková Lenka

Zavadil Viktor

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

Přílohy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Návrh programu
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