Zápis ze VII. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce
Karolín konaného dne 10. 11. 2011
Den a místo jednání: 10. 11. 2011, zasedací místnost Obecního úřadu v Karolíně
Hodina zahájení a ukončení jednání: 18,00 hodin, 19,30 hodin
Účast: Kužma Jiří, Skácel Roman, Ondra Drahomír, Ing. Zavadil Luděk, Ondra Martin,
Kolomazník Pavel, Vavříková Lenka
Omluvená neúčast: Zapisovatel: Skácel Roman
Ověřovatelé zápisu: Vavříková Lenka, Kolomazník Pavel
Návrhová komise: Kužma Jiří, Skácel Roman, Ondra Martin
Schválený program zasedání:

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

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
Volba návrhové komise
Schválení Územního plánu obce Karolín
Návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl
Žádost o finanční podporu pro Hospic na Svatém Kopečku
Projednání a schválení smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
s firmou E.ON Distribuce, a.s.
Dodatky ke smlouvám o sdružených službách dodávky plynu s firmou Jihomoravská
plynárenská, a.s.
Návrh usnesení z VII. mimořádného zasedání ZO Karolín ze dne 10. 11. 2011
Diskuse
Schválení usnesení
Závěr

Ad 1)
Mimořádné 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. Dále řídící zasedání navrhl
do funkcí ověřovatelů zápisu z tohoto jednání: pí. Lenku Vavříkovou, p. Pavla Kolomazníka; návrh byl
schválen poměrem hlasů – 7:0:0.
Ad 2)
Řídící zasedání přistoupil k volbě návrhové komise; ústy starosty byli navrženi: p. Skácel Roman, p. Kužma
Jiří a p. Ondra Martin; návrh schválen poměrem hlasů – 7:0:0.
Ad 3)
OZ po projednání konstatovalo ověření, že územní plán obce Karolín není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených
orgánů a se stanoviskem krajského úřadu. Dále vydává dle ustanovení § 54 odstavce 2 zákona č.
183/2003 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
za použití ustanovení § 43 odstavce 4 stavebního zákona, §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, opatření obecné povahy – územní plán Karolín dle přílohy předložené zprávy. OZ
schválilo nový Územní plán obce Karolín poměrem hlasů 7:0:0. OZ vzalo na vědomí, že nebyly podány
námitky k návrhu územního plánu obce Karolín.

Ad 4)
Návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl. OZ po projednání schválilo licenční
smlouvu č. VP_2011_126589 o veřejném provozování hudebních děl s Ochranným svazem autorským
pro práva k dílům hudebním, o. s. poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 5)
Žádost o finanční podporu pro Hospic na Svatém Kopečku. Tuto žádost OZ neschválilo poměrem
hlasů 0:7:0.
Ad 6)
Projednání a schválení smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON
Distribuce, a.s. OZ po projednání schválilo tuto smlouvu poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 7)
Dodatky ke smlouvám o sdružených službách dodávky plynu s firmou Jihomoravská plynárenská, a. s.
k odběrným místům Karolín 4, Karolín 76, Karolín 82. OZ po projednání schválilo tyto dodatky
poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 8)
Návrh usnesení z VII. mimořádného zasedání ZO Karolín přečetl místostarosta obce p. Skácel Roman.
Ad 9)
Diskuse:
Starosta obce seznámil zastupitele se směrnicí č. 1/2011 o organizaci a způsobu provedení
inventarizace majetku a závazků. OZ vzalo tuto směrnici na vědomí.
Předsedkyně výboru pro obč. záležitosti paní Vavříková navrhla nákup daru pro Mateřskou
školu Karolín v hodnotě 3.000,- Kč. OZ po projednání schválilo nákup daru poměrem hlasů
7:0:0.
Ad 10)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení ze VII. mimořádného zasedání OZ obce Karolín bylo
schváleno poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 11)
Starosta obce poděkoval za pozornost a ukončil mimořádné zasedání.
Zapsal : Skácel Roman
Ověřili :
------------------------------Vavříková Lenka

--------------------------------Kolomazník Pavel
--------------------------------starosta obce Karolín
Kužma Jiří

Přílohy:
1) Návrh programu
2) Presenční listina
3) Usnesení ze VII. mimořádného zasedání OZ obce Karolín

