USNESENÍ z II. zasedání Zastupitelstva obce Karolín
ze dne 16. 12. 2010
Obecní zastupitelstvo po projednání:
Bere na vědomí:
II/1/10 Zprávu o činnosti Obecního úřadu za období od posledního zasedání zastupitelstva
obce a plnění úkolů schválených na předešlém zasedání
II/2/10 Zprávy o činnosti výborů
II/3/10 Žádost Sportovního klubu Karolín o dotaci na činnost
Neschvaluje:
II/4/10 Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP v roce 2011
II/5/10 Žádost o příspěvek na provoz Domova svatého Josefa
II/6/10 Odkoupení pozemku p. č. 92 v katastr. území Karolín u Sulimova od společnosti
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.
Schvaluje:
II/7/10 Dotaci na nákup nových knih pro knihovnu obce Karolín ve výši 5.000,- Kč
II/8/10 Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce Karolín na rok 2010
úprava rozpočtových příjmů a výdajů
II/9/10 Plán investičních akcí na rok 2011
II/10/10 Rozpočtový výhled na roky 2012 - 2014
II/11/10 Rozpočet obce Karolín na rok 2011
II/12/10 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místních poplatcích
II/13/10 Obchodní smlouvu č. KM-M-567-00/10 o dodávce vody a odvádění odpadních vod
se společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.
II/14/10 Žádost o založení zákaznického účtu pro webové služby dálkového přístupu
k údajům katastru nemovitostí pro poskytovatele ověřených výstupů
z informačních systémů veřejné správy
II/15/10 Inventurní komisi ve složení: Ondra Drahomír, Ondrová Jiřina, Fiala Zbyněk
II/16/10 Darovací smlouvu s centrem pro zdravotně postižené Zlínského kraje
II/17/10 Dohodu o podmínkách plnění povinné školní docházky s obcí Kvasice pro školní rok
2010 – 2011
II/18/10 Dodatek k účetní směrnici, a to:
časové rozlišení bude účtováno od částky 10.000,- Kč
správcem poplatků obce byl stanoven starosta obce a hospodářka obce
Ukládá:
II/19/10 Inventurní komisi provést řádnou inventarizaci majetku obce Karolín se stavem
k 31. 12. 2010
Zodpovídá: Ondra Drahomír
termín: do 31. 12. 2010
II/20/10 Finančnímu výboru provést veřejno-správní kontrolu v MŠ Karolín za rok 2010
Zodpovídá: Ondra Drahomír
termín: do 28. 2. 2011
II/21/10 Kontrolnímu výboru provést kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Karolín
za rok 2010
Zodpovídá: Kolomazník Pavel
termín: do 31. 1. 2011

