Zápis z XIX. zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného
dne 17. 2. 2010
Den a místo jednání: 17. 2. 2010, 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: /
Zapisovatel: Skácel Roman
Ověřovatelé zápisu: Skácel David, Opravil Milan
Návrhová komise: předseda - Skácel Radek; členové – Kužma Jiří, Vavříková Lenka

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 ÚC obce Karolín za rok 2009
6) Projednání a schválení zadání Územního planu obce Karolín
7) Dohoda o podmínkách plnění povinné školní docházky pro rok 2009/2010 s městem Kroměříž
8) Schválení smlouvy s Krajským Úřadem Zlínského kraje o dopravní obslužnosti
9) Provozní řád Víceúčelového hřiště Obce Karolín
10) Projednání a schválení přepracování internetových stránek Obce Karolín firmou ANTEE
11) Žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 236/1 v k. ú. Karolín u Sulimova
12) Vyčlenění finančních prostředků Obce Karolín na spolufinancování projektu pořízení Územního
plánu obce Karolín
13) Zpráva o provedené inventarizaci majetku obce Karolín k 31. 12. 2009
14) Vyjádření k oznámení o přestavbě
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. Skácel David, p. Opravil Milan; 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 pí. Vavříková Lenka – 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. OZ vzalo tyto zprávy na vědomí.
Ad 5)
Zpráva č. 39/2009/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC obce Karolín za rok 2009. OZ vzalo
tuto zprávu na vědomí.
Ad 6)
Projednání a schválení zadání Územního plánu obce Karolín dle přílohy č. 1. Schváleno poměrem
hlasů 6:0:0.
Ad 7)
Dohoda o podmínkách plnění povinné školní docházky pro rok 2009/2010 s městem Kroměříž. Tato
dohoda byla schválena poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 8)
OZ projednalo smlouvu č. O/0218/2010/DOP o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na
území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou se Zlínským krajem. Tato smlouva
byla schválena poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 9)
Provozní řád Víceúčelového hřiště Obce Karolín. OZ schválilo nový provozní řád na dobu neurčitou
poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 10)
Projednání a schválení přepracování internetových stránek Obce Karolín firmou ANTEE. OZ schválilo
přepracování za cenu 7.000,- Kč poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 11)
Žádost pí. Ing. Lenky Masné o odkoupení části obecního pozemku p. č. 236/1 v k. ú. Karolín u
Sulimova. OZ vzalo tuto žádost na vědomí.
Ad 12)
Vyčlenění finančních prostředků Obce Karolín na spolufinancování pořízení návrhu nového Územního
plánu obce Karolín. OZ schválilo vyčlenění fin. prostředků ve výši 30 % celkových nákladů poměrem
hlasů 6:0:0.

Ad 13)
Zpráva o provedené inventarizaci obecního majetku obce Karolín ke dni 31. 12. 2009. OZ schválilo
zprávu a změny v evidenci majetku poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 14)
Vyjádření k oznámení o přestavbě „ocelokůlny“ na stáj pro prasata v areálu farmy Karolín ZD
Kvasicko, a.s. OZ schválilo souhlasné stanovisko se záměrem ZD Kvasicko, a.s. - přestavba „ocelokůlny
„ na stáj pro prasata a související stavební úpravy, stojící na pozemku p. č. 106/1 v katastru Karolín u
Sulimova.
Ad 15)
Návrh usnesení z XIX. zasedání ZO Karolín přečetl místostarosta obce p. Skácel Radek.
Ad 16)
Diskuse:
 Starosta obce předložil zastupitelstvu dopis od obce Vrbka, k vyjádření stanoviska obce
Karolín na podání žádosti o poskytnutí dotace na MO ČR na akci „ Vrbka – oprava pietního
místa obětem I. světové války „. OZ schválilo souhlasné stanovisko k podání žádosti poměrem
hlasů 6:0:0.
 Dále starosta obce navrhl sloučení budovy č. p. 82 (Hasičská zbrojnice) a budovy č. p. 83
(Stará Jednota) v jeden celek s č. p. 82. OZ schválilo tuto změnu poměrem hlasů 6:0:0.
 Místostarosta obce navrhl provést prořezávku borovic na pozemcích „Točna – Karolín“ a
zároveň provést výsadbu sazenic na svahu „ Točna – Karolín“. OZ souhlasilo s tímto návrhem
a pověřilo starostu obce tímto úkolem se splněním do 30. 4. 2010.
 Místostarosta obce dále navrhl provést II. etapu výsadby ovocných stromků na pozemku obce
Karolín - p. č. 478/1 v k. ú. Karolín u Sulimova. OZ souhlasilo s tímto návrhem a pověřilo ním
místostarostu obce s termínem výsadby do 30. 4. 2010.
Ad 17)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení z XIX. 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:

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

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

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

Přílohy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Návrh programu
Presenční listina
Zpráva o činnosti obecního úřadu
Zprávy o činnosti výborů
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC obce Karolín za rok 2009
Smlouva s Krajským Úřadem Zlínského kraje o dopravní obslužnosti
Zpráva o provedené inventarizaci majetku obce Karolín k 31. 12. 2009
Usnesení z XIX. zasedání OZ obce Karolín

