Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného
dne 15. 12. 2011
Den a místo jednání: 15. 12. 2011, zasedací místnost Obecního úřadu v Karolíně
Hodina zahájení a ukončení jednání: 18,00 hodin – 19,15 hodin
Účast: Kužma Jiří, Skácel Roman, Ondra Drahomír, Ing. Zavadil Luděk, Ondra Martin,
Vavříková Lenka, Kolomazník Pavel
Omluvená neúčast: x
Zapisovatel: Skácel Roman
Ověřovatelé zápisu: Ing. Zavadil Luděk, Ondra Martin
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)
17)
18)

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
Projednání žádosti Sportovního klubu Karolín o dotaci na činnost na rok 2012
Projednání žádosti o příspěvek na provoz Domova svatého Josefa
Projednání a schválení dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky s obcí Kvasice
na šk. rok 2011/12
Projednání a schválení kupní smlouvy s firmou Rapos, spol. s r.o.
Projednání a schválení kupní smlouvy s manžely Malenovskými
Vnitroorganizační směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku č.1/2011
Novelizace č.1 Obecně závazné vyhlášky obce Karolín č.1/2010 o místních poplatcích
Rozpočtové opatření č. 2/2011
Plán investičních akcí na rok 2012
Rozpočet na rok 2012
Návrh usnesení
Diskuse
Schválení usnesení
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. Luďka Zavadila a p. Martina Ondru;
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:
Výbor pro občanské záležitosti, Finanční výbor, Kontrolní výbor.
OZ vzalo zprávy o činnosti výborů na vědomí.
Ad 5)
Projednání žádosti Sportovního klubu Karolín o dotaci na činnost na rok 2012. Místostarosta obce
p. Skácel navrhl částku 3.000,- Kč. OZ po projednání schválilo tento návrh poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 6)
Projednání žádosti o příspěvek na provoz Domova svatého Josefa. OZ po projednání neschválilo
žádný příspěvek poměrem hlasů 0:7:0.
Ad 7)
Projednání a schválení dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky s obcí Kvasice na šk. rok
2011/12. OZ schválilo tuto dohodu poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 8)
Projednání a schválení kupní smlouvy s firmou Rapos, spol. s r.o.. OZ po projednání schválilo tuto
kupní smlouvu poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 9)
Projednání a schválení kupní smlouvy s manžely Malenovskými. OZ schválilo tuto smlouvu poměrem
hlasů 7:0:0.
Ad 10)
Vnitroorganizační směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku č.1/2011. OZ po projednání
schválilo tuto směrnici č.1/2011 poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 11)
Novelizace č. 1 Obecně závazné vyhlášky obce Karolín č.1/2010 o místních poplatcích. OZ po
projednání schválilo vložení čl. 19 – Osvobození a úlevy: a)osoba, která se po celý kalendářní rok
zdržuje nepřetržitě v zahraničí; b)osoba, které byl trvalý pobyt úředně zrušen a změněn na adresu
Karolín č. p. 4, pokud není známý jeho skutečný pobyt. OZ schválilo tuto novelizaci č.1, a to
schválením nové OZV č. 1/2011 o místních poplatcích s těmito změnami poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 12)
Rozpočtové opatření č. 2/2011. OZ po projednání schválilo toto RO č. 2/2011, a to poměrem hlasů
7:0:0.
Ad 13)
Plán investičních akcí na rok 2012. OZ projednalo starostou obce navrhované investiční akce a po
doplnění byly tyto investiční akce schváleny poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 14)
Rozpočet na rok 2012. Místostarosta obce p. Skácel předložil návrh rozpočtu obce Karolín na rok
2012. OZ po projednání schválilo tento rozpočet poměrem hlasů 7:0:0.

Ad15)
Návrh usnesení z VIII. zasedání ZO Karolín přečetl místostarosta obce p. Roman Skácel.
Ad 16)
Diskuse:
Starosta obce navrhl zrušení OZV obce Karolín č. 1/2001 o vyhlášení závazných částí územního plánu
obce Karolín. OZ po projednání schválilo zrušení této OZV č. 1/2001 poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 17)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení z VIII. zasedání OZ obce Karolín bylo schváleno
poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 18)
Starosta obce poděkoval za pozornost, popřál všem hezké svátky vánoční, hodně zdraví do nového
roku a ukončil zasedání.
Zapsal: Skácel Roman
Ověřili:

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

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

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

Přílohy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Návrh programu
Presenční listina
Zpráva o činnosti obecního úřadu
Zprávy o činnosti výborů
Dohoda o podmínkách plnění povinné školní docházky s obcí Kvasice na šk. rok 2011/12, viz 455
Kupní smlouva s firmou Rapos, spol. s r.o., viz 56
Kupní smlouva s manžely Malenovskými, viz 56
Vnitroorganizační směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku č.1/2011, viz 104
Obecně závazná vyhláška obce Karolín č.1/2011 o místních poplatcích, viz 104
Rozpočtové opatření č. 2/2011, viz 176
Plán investičních akcí na rok 2012
Rozpočet na rok 2012, viz 176
Usnesení z VIII. zasedání OZ obce Karolín

