Zápis z III. zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného
dne 17. 3. 2011
Den a místo jednání: 17. 3. 2011, zasedací místnost Obecního úřadu v Karolíně
Hodina zahájení a ukončení jednání: 18,00 hodin - 20,00 hodin
Účast: Kužma Jiří, Skácel Roman, Ondra Drahomír, Ing. Zavadil Luděk, Ondra Martin,
Kolomazník Pavel
Omluvená neúčast: Vavříková Lenka
Zapisovatel: Skácel Roman
Ověřovatelé zápisu: Ondra Drahomír, Ondra Martin
Návrhová komise: Kužma Jiří, Skácel Roman, Ing. Zavadil Luděk

Schválený program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Zahájení, schválení programu
Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
Zpráva o činnosti Obecního úřadu za období od posledního zasedání Zastupitelstva obce Karolín
a plnění úkolů schválených na předešlých zasedáních
Zprávy o činnosti výborů
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Karolín za rok 2010
Projednání dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky s městem Kroměříž
Projednání žádosti o vyjádření k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010 MŠ
Karolín
Projednání žádosti o dotaci na činnost SKK
Projednání žádosti o sponzorský dar
Prodej nepotřebného obecního majetku
Projednání výstavby nových stanovišť pro kontejnery na tříděný odpad
Aktualizace členů JSDHO Karolín
Návrh usnesení
Diskuse
Schválení usnesení
Závěr

Ad 1)
Zasedání zahájil a vedl starosta obce Karolín p. Kužma Jiří; konstatoval, že je přítomno 6 členů OZ a tím je
zasedání OZ usnášeníschopné.
Přednesl návrh programu jednání. Program byl schválen poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 2)
Řídící zasedání navrhl do funkcí ověřovatelů zápisu z tohoto jednání: p. Drahomíra Ondru a p. Martina
Ondru; návrh byl schválen poměrem hlasů – 6:0:0.
Řídící zasedání přistoupil k volbě návrhové komise; ústy starosty byli navrženi: p. Kužma Jiří, p. Skácel
Roman, p. Ing. Zavadil Luděk; návrh schválen poměrem hlasů – 6:0:0.
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:
Kontrolní výbor, Finanční výbor. OZ vzalo tyto zprávy na vědomí. Dále p. Drahomír Ondra přečetl
zprávu o provedené inventarizaci majetku obce Karolín se stavem k 31. 12. 2010 a změny v evidenci
navržené Inventarizační komisí. OZ schválilo tuto zprávu a změny v evidenci tak, jak je navrhl
předseda inventarizační komise, a to poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 5)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Karolín za rok 2010. Starosta obce seznámil
přítomné o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Karolín za rok 2010 krajským úřadem Zlínského
kraje. Tento výsledek byl vzat na vědomí.
Ad 6)
Projednání a schválení dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky s městem Kroměříž na
školní rok 2010/11. OZ po projednání schválilo tuto dohodu poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 7)
Projednání žádosti o vyjádření k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010 MŠ Karolín. OZ po
projednání vzalo toto vypořádání hospodářského výsledku MŠ Karolín za rok 2010 na vědomí.
Ad 8)
Projednání žádosti o dotaci na činnost SKK. Místostarosta obce seznámil přítomné o své účasti na
jednání s představiteli výboru Sportovního klubu Karolín. OZ po projednání schválilo dotaci na činnost
SKK na rok 2011 ve výši 3.000,- Kč, a to poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 9)
Projednání žádosti o sponzorský dar pro Římskokatolickou farnost Kvasice. Starosta obce seznámil
přítomné s žádostí o sponzorský dar pro Římskokatolickou farnost Kvasice. OZ po projednání schválilo
poskytnutí sponzorského daru ve výši 500,- Kč Římskokatolické farnosti Kvasice, a to poměrem hlasů
6:0:0.
Ad 10)
Prodej nepotřebného obecního majetku. Na základě oznámení o prodeji nepotřebného majetku obce
Karolín inv. č. 225 – bubnová sekačka, se přihlásil na zasedání jeden zájemce, a to p. Stanislav Zavadil.
OZ schválilo prodej tohoto majetku p. Stanislavu Zavadilovi za vyvolávací cenu 5.000,- Kč, a to
poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 11)
Projednání výstavby nových stanovišť pro kontejnery na tříděný odpad. OZ po projednání schválilo
výstavbu nových stanovišť pro nádoby na tříděný odpad, a to na točně v obci a u budovy hasičské
zbrojnice. Tato výstavba byla schválena OZ poměrem hlasů 6:0:0. Touto výstavbou byl pověřen
starosta a místostarosta obce s tím, že termín dokončení byl stanoven do 30. 6. 2011.
Ad 12)
Aktualizace členů JSDHO Karolín. Velitel JSDHO Karolín seznámil přítomné o nutnosti aktualizace
členů JSDHO Karolín. Navrhl schválení těchto nových členů: Ing. Zavadil Luděk, Libor Opravil, Daniel
Ondra, Josef Fiala ml., Martin Ondra, Vavřík Tomáš, Zavadil Pavel. OZ schválilo tyto nové členy JSDHO
poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 13)
Návrh usnesení z III. zasedání ZO Karolín přečetl místostarosta obce p. Roman Skácel.
Ad 14)
Diskuse:
 p. Drahomír Ondra navrhl vyjímku z placení za hlášení rozhlasem pro lékaře. OZ tento návrh
neschválilo poměrem hlasů 2:2:2.

 Starosta obce navrhl do funkce správce víceúčelového hřiště p. Ing. Luďka Zavadila za
podmínek, že odměna za výkon funkce správce bude činit 1.000,- Kč/měsíčně a bude
v kalendářním roce platit vždy od začátku března do konce listopadu daného roku. OZ
schválilo tento návrh poměrem hlasů 6:0:0.
 Starosta obce dále navrhl schválit mimořádnou finanční odměnu hospodářce obce Karolín
paní Marii Brázdilové, ve výši 3.000,- Kč čistého. OZ schválilo tento návrh poměrem hlasů
6:0:0.
Ad 15)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení z III. zasedání OZ obce Karolín bylo schváleno
poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 16)
Starosta obce poděkoval za pozornost a ukončil zasedání.

Zapsal: Skácel Roman
Ověřili:

------------------------------Ondra Drahomír

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

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

Přílohy:
1)
2)
3)
4)
5)

Návrh programu
Presenční listina
Zpráva o činnosti obecního úřadu
Zprávy o činnosti výborů
Zprávu o provedené inventarizaci majetku obce Karolín se stavem k 31. 12. 2010 a změny
v evidenci navržené Inventarizační komisí, viz 72/2
6) Dohoda o podmínkách plnění povinné školní docházky s městem Kroměříž na školní rok 2010/11,
viz 451
7) Usnesení z III. zasedání OZ obce Karolín

