Zápis z XXI. zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného
dne 26. 4. 2010
Den a místo jednání: 26. 4. 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, Opravil Milan
Omluvená neúčast: Skácel David
Zapisovatel: Skácel Roman
Ověřovatelé zápisu: Vavříková Lenka, Opravil Milan
Návrhová komise: předseda - Skácel Radek; členové – Kužma Jiří, Skácel Roman

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) Závěrečný účet obce Karolín za rok 2009
6) Projednání a schválení smlouvy o dílo na zpracování Územního plánu obce Karolín firmou
S-projekt plus, a.s.
7) Vzetí na vědomí rozhodnutí zastupitelstva zlínského kraje o nepřidělení dotace z PRV
8) Vzetí na vědomí rozhodnutí zastupitelstva zlínského kraje o přidělení dotace na vybavení pro
jednotku SDH obce Karolín
9) Vyjádření k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009 příspěvkové organizace MŠ
Karolín
10) Projednání žádosti o proplacení úklidu sněhu v zimním období u autobusové zastávky obce
Karolín
11) Projednání nabídky distribuce zásilek s obsahem hlasovacích lístků pro nastávající volby Českou
poštou
12) Projednání nabídky vydavatelství Baron na vydání pohlednic s motivem Obce Karolín
13) Projednání smlouvy o dílo č. 3/4/2010 s p. Jaroslavem Hubičkou, na poskytování služeb
v oblasti BOZP
14) Návrh usnesení
15) Diskuse
16) Schválení usnesení
17) Závěr

Ad 1)
Zasedání zahájil a vedl starosta obce Karolín p. Kužma Jiří; konstatoval, že je přítomno 5 členů OZ a tím je
zasedání OZ usnášeníschopné.
Přednesl návrh programu jednání. Program byl schválen poměrem hlasů 5:0:0. Dále řídící zasedání navrhl
do funkcí ověřovatelů zápisu z tohoto jednání: pí. Vavříkovou Lenku, p. Opravila Milana; návrh byl schválen
poměrem hlasů – 5:0:0.

Ad 2)
Řídící zasedání přistoupil k volbě návrhové komise; ústy starosty byli navrženi: p. Skácel Radek - jako
předseda, p. Kužma Jiří a p. Skácel Roman – jako členové; návrh schválen poměrem hlasů – 5:0:0.
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, Výbor pro občanské záležitosti. OZ vzalo tyto zprávy na vědomí.
Ad 5)
Závěrečný účet obce Karolín za rok 2009. OZ schválilo závěrečný účet obce Karolín za rok 2009 bez
výhrad, a to poměrem hlasů 5:0:0.
Ad 6)
Projednání a schválení smlouvy o dílo č. 035/10 na zpracování Územního plánu obce Karolín firmou
S-projekt plus, a.s. OZ schválilo tuto smlouvu o dílo na zpracování ÚP obce Karolín poměrem hlasů
5:0:0.
Ad 7)
Starosta obce informoval přítomné o rozhodnutí zastupitelstva zlínského kraje o nepřidělení dotace
z Programu rozvoje venkova na akci „Pergola hasičské zbrojnice“. OZ vzalo toto rozhodnutí na
vědomí. Dále OZ po projednání schválilo výstavbu „Pergoly hasičské zbrojnice“ s pomocí Sboru
dobrovolných hasičů Karolín „svépomocně“, a to poměrem hlasů 5:0:0. Jako zodpovědná osoba pro
výstavbu byl stanoven p. Skácel Roman a termín dokončení stavby do 31. 5. 2010.
Ad 8)
Starosta obce informoval přítomné o rozhodnutí zastupitelstva zlínského kraje o udělení neinvestiční
dotace ve výši 30.000,- Kč na nákup radiostanic a osobních zásahových pracovních prostředků pro
jednotku SDH obce Karolín. OZ vzalo toto rozhodnutí na vědomí. Dále OZ schválilo nákup 5 ks
zásahových helem zn. Gallet F1 SF, 2 ks radiostanic Motorola CP 040 a 5 ks zásahových ochranných
rukavic zn. Karla pro jednotku SDH obce Karolín, na něž bude využita neinvestiční dotace 30.000,- Kč
od zlínského kraje, a to poměrem hlasů 5:0:0. Jako zodpovědná osoba pro nákup tohoto vybavení byl
stanoven velitel jednotky SDH obce Karolín p. Skácel Roman a termín nákupu do 30. 9. 2010.
Ad 9)
Vyjádření k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009 příspěvkové organizace MŠ Karolín. OZ
schválilo převedení přebytku hospodaření částky 4.188,77 Kč do rezervního fondu p.o. MŠ Karolín a
dále vzalo na vědomí výsledek hospodaření p. o. MŠ Karolín za rok 2009.
Ad 10)
Projednání žádosti o proplacení úklidu sněhu v zimním období u autobusové zastávky obce Karolín.
OZ vzalo tuto žádost na vědomí.
Ad 11)
Projednání nabídky distribuce zásilek s obsahem hlasovacích lístků pro nastávající volby Českou
poštou. OZ neschválilo distribuci 0:5:0.

Ad 12)
Projednání nabídky vydavatelství Baron na vydání pohlednic s motivem Obce Karolín. OZ po
projednání vzalo tuto nabídku na vědomí.
Ad 13)
Projednání smlouvy o dílo č. 3/4/2010 s p. Jaroslavem Hubičkou, na poskytování služeb v oblasti
BOZP. OZ schválilo tuto smlouvu, a to poměrem hlasů 5:0:0.
Ad 14)
Návrh usnesení z XXI. zasedání ZO Karolín přečetl místostarosta obce p. Skácel Radek.
Ad 15)
Diskuse:
Ad 16)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení z XXI. zasedání OZ obce Karolín bylo schváleno
poměrem hlasů 5:0:0.
Ad 17)
Starosta obce poděkoval za pozornost a ukončil zasedání.
Zapsal: Skácel Roman
Ověřili:

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

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

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

Přílohy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Návrh programu
Presenční listina
Zpráva o činnosti obecního úřadu
Zprávy o činnosti výborů
Závěrečný účet obce Karolín za rok 2009
Smlouva o dílo č. 035/10 na zpracování Územního plánu obce Karolín firmou S-projekt plus, a.s.,
viz ………
7) Smlouva o dílo č. 3/4/2010 s p. Jaroslavem Hubičkou, na poskytování služeb v oblasti BOZP, viz ….
8) Usnesení z XXI. zasedání OZ obce Karolín

