Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného
dne 16. 12. 2010
Den a místo jednání: 16. 12. 2010, zasedací místnost Obecního úřadu v Karolíně
Hodina zahájení a ukončení jednání: 18,00 hodin - 20,30 hodin
Účast: Kužma Jiří, Vavříková Lenka, Skácel Roman, Ondra Drahomír, Ing. Zavadil Luděk,
Ondra Martin, Kolomazník Pavel
Omluvená neúčast: Zapisovatel: Skácel Roman
Ověřovatelé zápisu: Ing. Zavadil Luděk, Kolomazník Pavel
Návrhová komise: Kužma Jiří, Skácel Roman, Ondra Drahomír

Schválený program zasedání:
1) Zahájení, schválení programu
2) Volba ověřovatelů zápisu, 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) Projednání žádosti Sportovního klubu Karolín o dotaci na činnost na rok 2011
6) Projednání žádosti o příspěvek 5.000,-Kč na knihy do obecní knihovny
7) Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2010
8) Plán investičních akcí na rok 2011
9) Rozpočtový výhled na roky 2012 - 2014
10) Rozpočet na rok 2011
11) Projednání obecně závazné vyhlášky č.1/2009 Obce Karolín o místních poplatcích
12) Projednání obchodní smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod se společností
VAK Kroměříž, a.s.
13) Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP v roce 2011
14) Žádost o založení zákaznického účtu pro webové služby dálkového přístupu k údajům
katastru nemovitostí pro poskytovatele ověřených výstupů z informačních systémů veřejné
správy
15) Inventarizace majetku obce Karolín
16) Schválení darovací smlouvy s centrem pro zdravotně postižené Zlínského kraje
17) Projednání žádosti o příspěvek na provoz Domova svatého Josefa
18) Projednání a schválení dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky s obcí Kvasice
na školní rok 2010/11
19) Návrh usnesení
20) Diskuse
21) Schválení usnesení
22) 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: p. Ing. Luďka Zavadila a p. Pavla
Kolomazníka; 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 posledního zasedání OZ a
plnění úkolů schválených na předešlém zasedání. 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 žádosti Sportovního klubu Karolín o dotaci na činnost na rok 2011. OZ po projednání vzalo
tuto žádost na vědomí s tím, že se bude dále informovat o plánech a předpokládaných akcích SK
Karolín v roce 2011.
Ad 6)
Projednání žádosti o příspěvek 5.000,- Kč na nákup knih do obecní knihovny. OZ projednalo
uskutečněné příspěvky v minulých letech a schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč na nákup
nových knih do obecní knihovny, a to poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 7)
Projednání rozpočtového opatření č. 2 pro rok 2010. Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2010 – úprava
rozpočtových příjmů a výdajů - bylo OZ schváleno poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 8)
Plán investičních akcí na rok 2011. Starosta obce přednesl OZ návrh předpokládaných investičních
akcí na rok 2011, a to: rekonstrukce budovy MŠ Karolín; úprava břehů kolem „víceúčelového hřiště“;
úprava břehu točny v obci; vybavení zahrady MŠ Karolín. OZ schválilo tento plán investičních akcí na
rok 2011 poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 9)
Rozpočtový výhled na roky 2012 – 2014. Předseda finančního výboru p. Ondra D. seznámil přítomné
s nutností vytvoření rozpočtového výhledu obce na následující roky po roce 2011. Předal přítomným
k nahlédnutí návrh rozpočtového výhledu obce Karolín na roky 2012 – 2014. OZ po projednání
schválilo tento rozpočtový výhled poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 10)
Projednání a schválení rozpočtu obce Karolín na rok 2011. Starosta obce přednesl návrh rozpočtu
obce na rok 2011. OZ probralo po položkách jednotlivé částky a následně schválilo tento rozpočet
obce Karolín na rok 2011 poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 11)
Projednání obecně závazné vyhlášky (OZV) č.1/2009 Obce Karolín o místních poplatcích.
Místostarosta obce seznámil přítomné s důvody, kvůli kterým musí obec od 1. 1. 2011 provést změnu
OZV o místních poplatcích. Úpravy měly charakter spíše ve „změnách čísel zákonů“, nikoliv ve výši
poplatků, ty zůstávají pro následující roky zatím stejné. OZ tedy po projednání všech nutných změn
schválilo novou OZV o místních poplatcích č. 1/2010, která je platná od 1. 1. 2011, a to poměrem
hlasů 7:0:0.

Ad 12)
OZ po projednání schválilo obchodní smlouvu č. KM-M-567-00/10 o dodávce vody a odvádění
odpadních vod se společností VAK Kroměříž, a.s., a to poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 13)
Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP v roce 2011. OZ po zjištění
finančních možností Pracovního úřadu na VPP v roce 2011 a po zkušenostech s pracovníky na VPP
v předchozích letech neschválilo podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí
v rámci VPP v roce 2011 poměrem hlasů 0:6:1.
Ad 14)
Starosta obce seznámil přítomné o dalších možnostech využití „CZECHPOINT“ pro potřeby občanů
naší obce. Pro toto rozšíření musí obec podat žádost o založení zákaznického účtu pro webové služby
dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí pro poskytovatele ověřených výstupů
z informačních systémů veřejné správy na katastrální úřad, aby bylo možné např. vytvořit výpis
z katastru nebo listu vlastnictví, apod. OZ po projednání schválilo podání této žádosti poměrem hlasů
7:0:0.
Ad 15)
Dalším bodem programu byla inventarizace majetku obce Karolín. Starosta obce navrhl stanovit
inventurní komisi ve složení: Ondra Drahomír, Ondrová Jiřina, Fiala Zbyněk. Tato komise byla
schválena poměrem hlasů 7:0:0. Dále bylo této komisi uloženo provedení inventarizace majetku obce
Karolín se stavem k 31. 12. 2010. Zodpovídá p. Drahomír Ondra; termín splnění do 31. 12. 2010.
Ad 16)
OZ na základě schválení poskytnutí částky 500,- Kč (na minulém zasedání 2. 12. 2010) z rozpočtu obce
Karolín Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje schválilo darovací smlouvu s Centrem pro
zdravotně postižené Zlínského kraje, a to poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 17)
Projednání žádosti o příspěvek na provoz Domova svatého Josefa. OZ po projednání neschválilo
žádost o příspěvek na provoz Domova svatého Josefa, a to poměrem hlasů 0:7:0.
Ad 18)
Projednání a schválení dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky s obcí Kvasice na školní
rok 2010/11. OZ po projednání schválilo tuto dohodu poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 19)
Návrh usnesení z II. zasedání ZO Karolín přečetl místostarosta obce p. Roman Skácel.
Ad 20)
Diskuse:
 Starosta obce seznámil přítomné se situací ohledně nabídky prodeje pozemku p. č. 92 v kat.
území Karolín u Sulimova od společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. OZ po
projednání neschválilo odkoupení pozemku p. č. 92 v katastr. území Karolín u Sulimova od
společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. poměrem hlasů 0:7:0

 Místostarosta obce navrhl uložit finančnímu výboru provést veřejno-správní kontrolu v MŠ
Karolín za rok 2010; zodpovědná osoba p. Ondra Drahomír; s termínem splnění do 28. 2.
2011.
 Místostarosta obce navrhl uložit kontrolnímu výboru provést kontrolu a plnění usnesení
z předešlých zasedání; zodpovědná osoba p. Kolomazník Pavel; s termínem splnění do 31. 1.
2011.
 Starosta obce navrhl schválení dodatku k účetní směrnici, a to: časové rozlišení by bylo
účtováno od částky 10.000,- Kč; správci poplatků obce by byl starosta obce a hospodářka
obce. OZ schválilo tento dodatek k účetní směrnici poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 21)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení z II. zasedání OZ obce Karolín bylo schváleno
poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 22)
Starosta obce poděkoval za pozornost, popřál všem hezké vánoce a pohodu do nového roku 2011 a
ukončil zasedání.

Zapsal: Skácel Roman
Ověřili:

------------------------------Ing. Luděk Zavadil

--------------------------------Pavel Kolomazník

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

Přílohy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Návrh programu
Presenční listina
Zpráva o činnosti obecního úřadu
Zprávy o činnosti výborů
Rozpočtové opatření č. 2/2010
Plán investičních akcí na rok 2011
Rozpočtový výhled na roky 2012 - 2014
Rozpočet obce Karolín na rok 2011
Obecně závazná vyhláška obce Karolín č. 1/2010, viz ……….
Inventarizace majetku obce Karolín
Usnesení z II. zasedání OZ obce Karolín

