Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného
dne 2. 12. 2010
Den a místo jednání: 2. 12. 2010, zasedací místnost Obecního úřadu v Karolíně
Hodina zahájení a ukončení jednání: 18,00 hodin - 20,00 hodin
Účast: Kužma Jiří, Vavříková Lenka, Skácel Roman, Ondra Drahomír, Ing. Zavadil Luděk,
Ondra Martin, Kolomazník Pavel
Omluvená neúčast: Zapisovatel: Skácel Roman
Ověřovatelé zápisu: Vavříková Lenka, Ondra Martin
Návrhová komise: Kužma Jiří, Ondra Drahomír, Skácel Roman

Schválený program zasedání:
1) Zahájení, schválení programu
2) Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
3) Zpráva o činnosti Obecního úřadu za období od ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Karolín
4) Zprávy o činnosti výborů
5) Zařazení staveb obce Karolín do majetku obce
6) Projednání zrušení dohody o pracovní činnosti
7) Projednání navýšení částky pro nákup věcných darů jubilantům obce Karolín
8) Projednání žádosti Sociálních služeb města Kroměříž
9) Projednání žádosti o peněžní dar pro Hospic na Svatém Kopečku
10) Projednání žádosti o peněžní dar pro Centrum zdravotně postižených Zlínského kraje
11) Projednání a schválení žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ
12) Návrh usnesení
13) Diskuse
14) Schválení usnesení
15) Závěr

Ad 1)
Zasedání zahájil a vedl starosta obce Karolín p. Kužma Jiří; konstatoval, že je přítomno 7 členů OZ a tím je
zasedání OZ usnášeníschopné.
Přednesl návrh programu jednání. Program byl schválen poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 2)
Řídící zasedání navrhl do funkcí ověřovatelů zápisu z tohoto jednání: pí. Vavříkovou Lenku, p. Ondru
Martina; návrh byl schválen poměrem hlasů – 7:0:0.
Řídící zasedání přistoupil k volbě návrhové komise; ústy starosty byli navrženi: p. Kužma Jiří, p. Skácel
Roman, p. Ondra Drahomír; návrh schválen poměrem hlasů – 7:0:0.
Ad 3)
Starosta obce seznámil přítomné s činností obecního úřadu za uplynulé období od ustavujícího zasedání OZ.
OZ vzalo tuto zprávu na vědomí.
Ad 4)

Předsedové jednotlivých výborů přečetli zprávy o činnosti:
Finanční výbor, Kontrolní výbor, Výbor pro občanské záležitosti. OZ vzalo tyto zprávy na vědomí.
Ad 5)
Projednání zařazení staveb obce Karolín do majetku obce. OZ po projednání schválilo zařazení
dokončených staveb do majetku obce Karolín; jednalo se o stavby: „víceúčelové hřiště“ a „pergola
hasičské zbrojnice“. OZ schválilo zařazení těchto staveb do majetku obce Karolín poměrem hlasů
7:0:0.
Ad 6)
OZ po projednání rozhodlo o zrušení dohody o pracovní činnosti s pí. Marií Říkovskou o správcovství
„víceúčelového hřiště“ k 31. 12. 2010. OZ schválilo zrušení této dohody poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 7)
Projednání navýšení částky pro nákup věcných darů jubilantům obce Karolín. Předsedkyně Výboru
pro občanské záležitosti pí. Lenka Vavříková navrhla zvýšení částky na nákup věcných darů jubilantům
obce Karolín ze současných 350,- Kč na 400,- Kč od 1. 1. 2011. Navýšení částky na 400,- Kč
od 1. 1. 2011 bylo schváleno poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 8)
Projednání žádosti Sociálních služeb města Kroměříž. Žádost o příspěvek na provoz za rok 2010 pro
Sociální služby města Kroměříže, p. o. nebyla schválena poměrem hlasů 0:0:7.
Ad 9)
Projednání žádosti o peněžní dar pro Hospic na Svatém Kopečku. Žádost o peněžní dar pro Hospic na
Sv. Kopečku nebyla schválena poměrem hlasů 0:0:7.
Ad 10)
Projednání žádosti o peněžní dar pro Centrum zdravotně postižených Zlínského kraje. OZ po
projednání schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500,- Kč Centru pro zdravotně postižené
Zlínského kraje, nám. Míru 1551, 767 01 Kroměříž, na činnost centra; žádost byla OZ schválena
poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 11)
Projednání a schválení žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ. OZ schválilo žádost o nadační
příspěvek ve výši 300.000,- Kč z Nadace ČEZ – Grantové řízení Podpora regionů pro rok 2011, na
vybavení zahrady MŠ Karolín, a to poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 12)
Návrh usnesení z I. zasedání ZO Karolín přečetl místostarosta obce p. Roman Skácel.

Ad 13)
Diskuse:
Starosta obce navrhl změnu úředních hodin obecního úřadu od 1. 1. 2011 ze středy na
čtvrtek od 16,00 do 18,00 hodin. OZ schválilo změnu úředních hodin poměrem hlasů 7:0:0.
Předsedkyně Výboru pro občanské záležitosti pí. Lenka Vavříková navrhla nákup dárku pro
MŠ Karolín v hodnotě 3.000,- Kč. OZ schválilo nákup dárku v hodnotě 3.000,- Kč pro MŠ
Karolín do 10. 12. 2010 poměrem hlasů 7:0:0. Zodpovídá pí. Lenka Vavříková.

Starosta obce navrhl poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Mateřské škole Karolín
ve výši 10.000,- Kč na nákup nových postelí pro děti. OZ schválilo poskytnutí 10.000,- Kč pro
MŠ Karolín na nákup nových postelí poměrem hlasů 7:0:0.
Starosta obce předložil nabídku na prodej pozemku parcelní číslo 92 v katastrálním území
Karolín u Sulimova od společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. . OZ po projednání
vzalo tuto nabídku na vědomí.
Starosta obce navrhl záměr uskutečnit v roce 2011 IX. ročník „Kulturních dnů Karolíny“. OZ
schválilo tento návrh poměrem hlasů 7:0:0. Dále starosta obce navrhl do přípravného výboru
pro pořádání KDK 2011 tyto členy zastupitelstva obce Karolín: p. Kužma Jiří, p. Ing. Zavadil
Luděk, pí. Vavříková Lenka, p. Ondra Drahomír. OZ schválilo obsazení přípravného výboru
v tomto složení poměrem hlasů 7:0:0.
Starosta obce seznámil OZ se stavem obecní komunikace v obci a stížnosti p. Šnábla o
provozu těžké techniky po této komunikaci. OZ po projednání uložilo obecnímu úřadu napsat
dopis ZP Kvasicko, a.s. o omezení provozu těžké techniky po obecní komunikaci, a to
do 15. 2. 2011.
Starosta obce seznámil OZ s Rozhodnutím o udělení souhlasu s uzavřením Dodatku č. 1
veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Kvasice a obcí Karolín, dále také s Rozhodnutím o schválení
kanalizačního řádu stokové sítě obce Karolín a také s úpravou cen společnosti Vodovody a
kanalizace Kroměříž, a.s. za dodávky vody pitné a za odvádění odpadních vod včetně čištění.
OZ vzalo tyto informace na vědomí.
Ad 14)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení z I. zasedání OZ obce Karolín bylo schváleno
poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 15)
Starosta obce poděkoval za pozornost a ukončil zasedání.
Zapsal: Skácel Roman
Ověřili:
------------------------------Vavříková Lenka

--------------------------------Ondra Martin

--------------------------------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
Zařazení staveb obce Karolín do majetku obce
Usnesení z I. zasedání OZ obce Karolín

