Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného
dne 16. 12. 2009
Den a místo jednání: 16. 12. 2009, zasedací místnost Obecního úřadu v Karolíně
Hodina zahájení a ukončení jednání: 18,00 hodin, 19,30 hodin
Účast: Kužma Jiří, Skácel Radek, Vavříková Lenka, Skácel Roman, Skácel David, Opravil Milan
Omluvená neúčast: Zavadil Viktor
Zapisovatel: Skácel Roman
Ověřovatelé zápisu: Vavříková Lenka, Skácel Roman
Návrhová komise: předseda - Skácel Radek; členové – Kužma Jiří, Opravil Milan
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) Dodatek č. 4 k úvěrové smlouvě č. 0227090469 ze dne 4.12.2008 jehož předmětem je prodloužení
splatnosti úvěru
6) Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP v roce 2010
7) Projednání dohody s obcí Kvasice o podmínkách plnění povinné školní docházky žáků ZŠ ve školním
roce 2009/2010
8) Projednání darovací smlouvy na příspěvek od obce Karolín na Centrum zdravotně postižených
Zlínského kraje
9) Projednání žádosti na příspěvek od obce Karolín pro Hospic na svatém kopečku
10) Navýšení finančního příspěvku na dopravní obslužnost
11) Projednání Obecně závazné vyhlášky obce Karolín o místních poplatcích
12) Snížení odměn členům Zastupitelstva obce Karolín
13) Rozpočtové opatření č. 3/2009
14) Plán investičních akcí na rok 2010
15) Projednání rozpočtu obce Karolín na rok 2010
16) Inventarizace majetku obce Karolín
17) Návrh usnesení
18) Diskuse
19) Schválení usnesení
20) 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.Skácel Roman, pí. Vavříková Lenka; 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. Opravil Milan – 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:
Kontrolní výbor, Finanční výbor, Výbor pro občanské záležitosti. Předseda výboru pro rozvoj obce
p.Zavadil Viktor se vzdal funkce předsedy Výboru pro rozvoj obce a také mandátu zastupitele obce
k 31.12.2009. OZ vzalo tyto zprávy na vědomí.
Ad 5)
Dodatek č. 4 k úvěrové smlouvě č. 0227090469 ze dne 4.12.2008 jehož předmětem je prodloužení
splatnosti úvěru. OZ schválilo tento Dodatek č. 4 s prodloužením splatnosti úvěru do 31.3.2010, a to
poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 6)
Projednání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP v roce 2010. OZ
schválilo tuto žádost poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 7)
Projednání dohody s obcí Kvasice o podmínkách plnění povinné školní docházky žáků ZŠ ve školním
roce 2009/2010. OZ schválilo dohodu s obcí Kvasice poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 8)
Projednání darovací smlouvy na příspěvek od obce Karolín na Centrum zdravotně postižených
Zlínského kraje. OZ schválilo částku 500,- Kč a darovací smlouvu na tento příspěvek, a to poměrem
hlasů 6:0:0.
Ad 9)
Projednání žádosti na příspěvek od obce Karolín pro Hospic na svatém kopečku. OZ zamítlo žádost o
příspěvek, a to poměrem hlasů 0:6:0.

Ad 10)
Navýšení finančního příspěvku na dopravní obslužnost. OZ po projednání schválilo zvýšení částky na
dopravní obslužnost na jednoho obyvatele z částky 50,- Kč na 70,- Kč na rok, a to poměrem hlasů
6:0:0.
Ad 11)
Projednání Obecně závazné vyhlášky č.1/2009 obce Karolín o místních poplatcích. OZ schválilo tuto
novou Vyhlášku, a to poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 12)
Snížení odměn členům Zastupitelstva obce Karolín. Starosta obce navrhl snížení měsíčních odměn a
příplatků členům zastupitelstva o 20 % s platností od 1.1.2010. OZ schválilo snížení odměn členům
zastupitelstva tak, jak navrhl starosta obce, a to poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 13)
Rozpočtové opatření č. 3/2009. Předseda finančního výboru předložil návrh rozpočtového opatření
č. 3/2009 – úprava rozpočtových příjmů a výdajů. OZ schválilo toto rozpočtové opatření poměrem
hlasů 6:0:0.
Ad 14)
Plán investičních akcí na rok 2010. Starosta obce přednesl návrh investičních akcí na rok 2010. OZ
schválilo tento plán inv. akcí poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 15)
Projednání rozpočtu obce Karolín na rok 2010. Místostarosta obce p.Skácel Radek a předseda
finančního výboru p.Skácel David předložili návrh rozpočtu obce Karolín na rok 2010. Tento rozpočet
byl schválen poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 16)
Inventarizace majetku obce Karolín. OZ schválilo složení inventurní komise ve složení:
předseda - Skácel David, a členové - Ondrová Jiřina, Fiala Zbyněk, Vavříková Lenka, Kužma Jiří, Zavadil
Luděk. Termín inventury do 31. 12. 2009. Vše schváleno poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 17)
Návrh usnesení z XVIII.zasedání ZO Karolín přečetl místostarosta obce p. Skácel Radek.
Ad 18)
Diskuse:
 Proběhlo hlasování o složení „ Přípravného a organizačního výboru VIII. ročníku kulturněspolečenské akce obce Karolín „Kulturní dny Karolíny – 2010“: Opravil Milan, Skácel Radek,
Vavříková Lenka, Kužma Jiří. Tento výbor byl schválen poměrem hlasů 6:0:0.
 Z výsledků revize Knihovny v roce 2009 bylo navrženo vyřazení 3 ks knih z evidence Obecní
knihovny Karolín. Vyřazení 3 ks knih schváleno 6:0:0.

 Do funkce knihovnice byla navržena paní Zavadilová Jiřina, a to s platností od 1.1.2010. Nová
knihovnice byla schválena poměrem hlasů 6:0:0.
 Starosta obce navrhl 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. OZ schválilo tento návrh poměrem
hlasů 6:0:0.
Ad 19)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení z XVIII. zasedání OZ obce Karolín bylo schváleno
poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 20)
Starosta obce poděkoval za pozornost a ukončil zasedání.
Zapsal : Skácel Roman
Ověřili :

------------------------------Skácel Roman

--------------------------------Vavříková Lenka

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

Přílohy:
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Návrh programu
Presenční listina
Zpráva o činnosti obecního úřadu
Zprávy o činnosti výborů
Dodatek č. 4 k úvěrové smlouvě č. 0227090469 s Českou spořitelnou, a.s. o prodloužení splatnosti
úvěru do 31. 3. 2010 viz ………….
Obecně závazná vyhláška obce Karolín č. 1/2009 o místních poplatcích, viz …………………..
Rozpočtové opatření Obce Karolín č. 3/2009
Plán investičních akcí obce Karolín na rok 2010
Rozpočet obce Karolín na rok 2010
Usnesení z XVIII. zasedání OZ obce Karolín

