USNESENÍ
z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Karolín
konaného dne 16. 12. 2009
Zastupitelstvo obce Karolín po projednání:
Bere na vědomí: XVIII/1/09 Zprávu o činnosti Obecního úřadu Karolín za období od
posledního zasedání Zastupitelstva obce Karolín a plnění
úkolů schválených na předešlých zasedáních
XVIII/2/09 Zprávy o činnosti výborů
XVIII/3/09 Vzdání se funkce předsedy „Výboru pro rozvoj obce“
Zastupitelstva obce Karolín a mandátu člena
Zastupitelstva obce Karolín
p. Viktorem Zavadilem ke dni 31. 12. 2009
XVIII/4/09 Sdělení o přestupcích v obci Karolín za rok 2009

Schvaluje:

XVIII/5/09 Dodatek č. 4 k úvěrové Smlouvě č. 0227090469
ze dne 4. 12. 2008 jehož předmětem je prodloužení
splatnosti úvěru do 31. 3. 2010
XVIII/6/09 Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí
v rámci „Veřejně prospěšných prací“ v roce 2010
XVIII/7/09 Dohodu s obcí Kvasice o podmínkách plnění povinné školní
docházky žáků ZŠ na školní rok 2009/2010
XVIII/8/09 Příspěvek Centru pro zdravotně postižené
Zlínského kraje - pracovišti Kroměříž (IČO : 26593823)
na rok 2010 ve výši 500,- Kč
XVIII/9/09 Darovací smlouvu s Centrem pro zdravotně postižené
Zlínského kraje - pracovištěm Kroměříž (IČO : 26593823)
na poskytnutí finančního daru v roce 2010
XVIII/10/09 Navýšení ročního finančního příspěvku o 20,- Kč/1 obyvatele
(na celkovou částku 70,- Kč/1 obyvatele) na zajištění dopravní
obslužnosti
XVIII/11/09 „Obecně závaznou vyhlášku obce Karolín č. 1/2009
o místních poplatcích“
XVIII/12/09 20-ti % snížení měsíčních odměn a příplatků poskytovaným
členům Zastupitelstva obce Karolín s platností od 1. 1. 2010
XVIII/13/09 Rozpočtové opatření obce Karolín č. 3/2009 :
- úprava rozpočtových příjmů a výdajů
XVIII/14/09 Plán investičních akcí na rok 2010
XVIII/15/09 Rozpočet obce Karolín na rok 2010
XVIII/16/09 Inventurní komisi ve složení: předseda - - p. Skácel David
členové
- pí. Ondrová Jiřina
- p. Fiala Zbyněk
- pí. Vavříková Lenka
- p. Kužma Jiří
- p. Zavadil Luděk
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XVIII/17/09 Zapojení obce Karolín do ekologicko – charitativně
zaměřeného projektu s názvem „ SBÍREJ – TONER“
organizovaný firmou OTTO office (CZ) s.r.o. na zajištění peněz
pro některý ústav mentálně postižených ve Zlínském kraji
XVIII/18/09 Do funkce knihovnice „Obecní knihovny Karolín“ s platností
od 1. 1. 2010 paní Zavadilovou Jiřinu / Karolín č. 61 /
XVIII/19/09 Vyřazení 3 kusů knih z evidence Obecní knihovny Karolín
/ viz revize knihovny 2009/
Neschvaluje :

XVIII/20/09 Žádost organizace Hospic na Sv. Kopečku (IČO : 73634671)
na poskytnutí finančního daru

Deleguje:

XVIII/21/09 Do “Přípravného a organizačního výboru
VIII. ročníku kulturně-společenské akce obce Karolín
„Kulturní dny Karolíny – 2010“ tyto členy zastupitelstva
obce: pí. Vavříkovou Lenku, p. Kužmu Jiřího,
p. Opravila Milana, p. Skácela Radka

Ukládá :

XVIII/22/09 Inventurní komisi provést řádnou inventarizaci majetku
obce Karolín se stavem k 31.12. 2009
zodpovídá : David Skácel
termín : do 31.12. 2009
XVIII/23/09 Obecnímu úřadu podat žádost na Úřad práce Kroměříž
o přidělení jednoho pracovního místa na veřejně prospěšné
práce v roce 2010
zodpovídá :Kužma Jiří
termín : do 15.1. 2010
XVIII/24/09 Finančnímu výboru provést veřejno-správní kontrolu v MŠ
Karolín za rok 2009
zodpovídá : Skácel David
termín : do 28.2. 2010
XVIII/25/09 Kontrolnímu výboru provést kontrolu plnění usnesení
Zastupitelstva obce Karolín za rok 2009
Zodpovídá : Skácel Roman
termín : do 28.2. 2010

