Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného
dne 16. 6. 2011
Den a místo jednání: 16. 6. 2011, zasedací místnost Obecního úřadu v Karolíně
Hodina zahájení a ukončení jednání: 18,00 hodin – 19,45 hodin
Účast: Kužma Jiří, Skácel Roman, Ondra Drahomír, Ing. Zavadil Luděk, Ondra Martin,
Vavříková Lenka
Omluvená neúčast: Kolomazník Pavel
Zapisovatel: Skácel Roman
Ověřovatelé zápisu: Vavříková Lenka, Ing. Zavadil Luděk
Návrhová komise: Kužma Jiří, Skácel Roman, Ondra Drahomír

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
Rozpočtové opatření č. 1/2011
Závěrečný účet obce Karolín za rok 2010
Schválení smlouvy č.GORDP003Z48F s firmou Gordic spol. s r.o. na dodávku kopie
programového produktu, převod práv k jeho užití na nabyvatele a na poskytování služeb
k tomuto produktu
Dodatek ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod se společností Vodovody a
kanalizace Kroměříž, a.s.
Žádost o finanční příspěvek pro sdružení Matice svatohostýnská
Inspekční zpráva MŠ Karolín a projednání nápravných opatření
Žádost Ing. Lenky Masné o předběžný souhlas s umístěním plotu
Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního
svozu s firmou ASEKOL s.r.o.
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: pí. Lenku Vavříkovou a p. Luďka
Zavadila; 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. Drahomír Ondra; 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:
Výbor pro občanské záležitosti, Finanční výbor. OZ vzalo tyto zprávy na vědomí.
Ad 5)
Rozpočtové opatření č. 1/2011. Předseda finančního výboru přečetl navrhované rozpočtové opatření.
OZ schválilo toto RO poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 6)
Závěrečný účet obce Karolín za rok 2010. Starosta obce seznámil přítomné s obsahem závěrečného
účtu obce Karolín za rok 2010. OZ schválilo tento závěrečný účet bez výhrad poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 7)
Smlouva č.GORDP003Z48F s firmou Gordic spol. s r.o. na dodávku kopie programového produktu,
převod práv k jeho užití na nabyvatele a na poskytování služeb k tomuto produktu. OZ schválilo tuto
smlouvu poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 8)
Dodatek ke smlouvě č. KM-M-567-00/10 o dodávce vody a odvádění odpadních vod se společností
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. OZ schválilo tento dodatek poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 9)
Žádost o finanční příspěvek pro sdružení Matice svatohostýnská. OZ po projednání neschválilo tuto
žádost poměrem hlasů 0:6:0.
Ad 10)
Inspekční zpráva MŠ Karolín a projednání nápravných opatření. Místostarosta obce seznámil
přítomné s výsledky této zprávy. Dále je seznámil s navrhovanými nápravnými opatřeními, které je
nutno provést do 30. 8. 2011. OZ vzalo tuto Inspekční zprávu na vědomí a schválilo navrhovaná
opatření poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 11)
Žádost Ing. Lenky Masné o předběžný souhlas s umístěním plotu. OZ po projednání vzalo tuto žádost
na vědomí.
Ad 12)
Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu s firmou
ASEKOL s.r.o. OZ vzalo tento návrh smlouvy na vědomí.
Ad 13)
Návrh usnesení z IV. zasedání ZO Karolín přečetl místostarosta obce p. Roman Skácel.
Ad 14)
Diskuse:
Starosta obce Karolín navrhl nakoupit hlavní cenu do tomboly na IX. ročník Kulturních Dnů Karolíny
v hodnotě do 12.000,- Kč z rozpočtu obce Karolín. OZ po projednání schválilo tento návrh poměrem
hlasů 6:0:0.
Ad 15)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení z IV. 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:

------------------------------Vavříková Lenka

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

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

Přílohy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Návrh programu
Presenční listina
Zpráva o činnosti obecního úřadu
Zprávy o činnosti výborů
Rozpočtové opatření č. 1/2011, viz ………….
Závěrečný účet obce Karolín za rok 2010, viz …………..
Smlouva č.GORDP003Z48F s firmou Gordic spol. s r.o. na dodávku kopie programového produktu,
převod práv k jeho užití na nabyvatele a na poskytování služeb k tomuto produktu, viz ………….
8) Dodatek ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod se společností Vodovody a
kanalizace Kroměříž, a.s., viz 56
9) Inspekční zpráva č. j. ČŠIZ-335/11-Z MŠ Karolín a schválená nápravná opatření v budově MŠ
Karolín vyplívající z Inspekční zprávy
10) Usnesení z IV. zasedání OZ obce Karolín

