USNESENÍ z I. zasedání Zastupitelstva obce Karolín
ze dne 2. 12. 2010
Obecní zastupitelstvo po projednání :
Bere na vědomí :
I/1/10 Zprávu o činnosti Obecního úřadu za období od ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce
I/2/10 Zprávy o činnosti výborů
I/3/10 Rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy
mezi obcí Kvasice a obcí Karolín
I/4/10 Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu stokové sítě obce Karolín
I/5/10 Úpravy cen společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříţ, a.s. za dodávky vody
pitné a za odvádění odpadních vod včetně čištění
I/6/10 Nabídku na prodej pozemku parcelní číslo 92 v katastrálním území Karolín
u Sulimova od společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříţ, a.s.
Neschvaluje:
I/7/10 Ţádost o příspěvek na provoz za rok 2010 pro Sociální sluţby města
Kroměříţe, p. o.
I/8/10 Ţádost o peněţní dar pro Hospic na Sv. Kopečku
Schvaluje :
I/9/10
I/10/10

I/11/10
I/12/10
I/13/10
I/14/10
I/15/10
I/16/10
I/17/10

Zámysl uskutečnit v červenci roku 2011 IX. ročník kulturně-společenské akce
v obci „Kulturní dny Karolíny 2011“
Zařazení nedokončeného dlouhodobého majetku obce Karolín do uţívání a do
dlouhodobého hmotného majetku obce Karolín, a to:
víceúčelové hřiště, v hodnotě 1.588.981,50 Kč
pergola hasičská zbrojnice, v hodnotě 119.741,- Kč
Zrušení Dohody o pracovní činnosti s paní Marií Říkovskou, Karolín č.p. , a to ke
dni 31. 12. 2010
Navýšení částky pro nákup věcných darů jubilantům obce Karolín na 400,- Kč, a
to od 1. 1. 2011
Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500,- Kč Centru pro zdravotně postiţené
Zlínského kraje, nám. Míru 1551, 767 01 Kroměříţ, na činnost centra
Ţádost o nadační příspěvek ve výši 300.000,- Kč z Nadace ČEZ – Grantové řízení
Podpora regionů pro rok 2011, na vybavení zahrady MŠ Karolín
Nákup dárku MŠ Karolín v hodnotě 3.000,- Kč; termín: do 10. 12. 2010;
zodpovídá: Lenka Vavříková
Nové úřední hodiny obecního úřadu Karolín, a to pondělí a čtvrtek v době od
16,00 hodin do 18,00 hodin s platností od 1. 1. 2011
Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Mateřské škole Karolín ve výši
10.000,- Kč na nákup nových postelí pro děti

Deleguje :
I/18/10 do “přípravného výboru“ pro organizování IX. ročníku „Kulturních dnů
Karolíny“ tyto členy zastupitelstva obce: Jiří Kuţma, Lenka Vavříková,
Drahomír Ondra, Luděk Zavadil
Ukládá :
I/19/10 Obecnímu úřadu napsat dopis ZP Kvasicko, a.s., ohledně omezení průjezdnosti
těţkou technikou po obecní komunikaci; termín: do 15. 2. 2011; zodpovídá:
starosta obce Jiří Kuţma

