Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného
dne 22. 3. 2012
Den a místo jednání: 22. 3. 2012, 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,
Kolomazník Pavel
Omluvená neúčast: Vavříková Lenka
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)
19)
20)

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
Závěrečný účet obce Karolín za rok 2011
Protokol o skartačním řízení Moravského zemského archivu v Brně
Žádost o vykácení stromů na parcele 233/3
Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu OO PČR Kroměříž v teritoriu obce
Karolín za rok 2011
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provoz Centra pro zdravotně postižené
Zlínského kraje - Kroměříž
Zpráva č. 32/2011/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karolín za rok 2011
Žádost o poskytnutí dotace Sociálním službám města Kroměříž
Smlouva o umístění a provedení stavby a povolení sjezdu na komunikaci, p. Antonín
Brázdil, Karolín č. 79
Žádost o vyjádření k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011 MŠ Karolín
Podání žádosti o poskytnutí podpory z OPŽP, prioritní osy 3, podoblast 3.2.1. Realizace
úspor energie, na zateplení budovy MŠ Karolín
Projednání a schválení smluv o dílo č. 77163 a 77164 s firmou Energika, s.r.o.
Projednání smlouvy manželů Opravilových o povolení přípojek na technickou a dopravní
infrastrukturu
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. Luďka Zavadila 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. Ondra Drahomír; 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:
Finanční výbor, Kontrolní výbor.
OZ vzalo zprávy o činnosti výborů a zprávu o provedené veřejnoprávní kontrole hospodaření v MŠ
Karolín za rok 2011 na vědomí a schválilo zprávu o provedené inventarizaci majetku obce Karolín se
stavem k 31. 12. 2011 a změny navržené Inventarizační komisí poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 5)
Závěrečný účet obce Karolín za rok 2011. Starosta obce předložil zastupitelstvu závěrečný účet obce
Karolín za rok 2011 a navrhl schválit závěrečný účet obce Karolín za rok 2011 s výhradou s tím, že
budou opraveny nedostatky uvedené ve zprávě č.32/2011/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Karolín za rok 2011 do 31.3.2012, zodpovídá Jiří Kužma. OZ schválilo tento návrh poměrem
hlasů 6:0:0.
Ad 6)
Protokol o skartačním řízení Moravského zemského archivu v Brně. OZ po projednání vzalo tento
protokol na vědomí.
Ad 7)
Žádost o vykácení stromů na parcele 233/3. OZ po projednání schválilo tuto žádost paní Jitky
Kolomazníkové a Vojtěcha Pika poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 8)
Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu OO PČR Kroměříž v teritoriu obce Karolín za rok
2011. OZ vzalo tuto zprávu na vědomí.
Ad 9)
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provoz Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje –
Kroměříž. OZ po projednání schválilo částku 500,- Kč jako příspěvek na provoz CpZPZLK-Kroměříž
poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 10)
Zpráva č. 32/2011/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karolín za rok 2011. OZ vzalo tuto
zprávu na vědomí s tím, že nedostatky vyplývající z této zprávy budou odstraněny do 31.3.2012,
zodpovídá Jiří Kužma.
Ad 11)
Žádost o poskytnutí dotace Sociálním službám města Kroměříž. OZ po projednání neschválilo
poskytnutí dotace Sociálním službám města Kroměříž poměrem hlasů 0:6:0.

Ad 12)
Smlouva o umístění a provedení stavby a povolení sjezdu na komunikaci, p. Antonín Brázdil, Karolín č.
79. OZ po projednání schválilo tuto smlouvu poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 13)

Žádost o vyjádření k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011 MŠ Karolín. OZ po projednání
schválilo převod zisku hospodaření p. o. MŠ Karolín ve výši 450,98 Kč do rezervního fondu p. o. MŠ
Karolín, a to poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 14)
Podání žádosti o poskytnutí podpory z OPŽP, prioritní osy 3, podoblast 3.2.1. Realizace úspor energie,
na zateplení budovy MŠ Karolín. OZ po projednání schválilo podání žádosti o poskytnutí podpory
z OPŽP poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 15)
Projednání a schválení smluv o dílo č. 77163 a 77164 s firmou Energika, s.r.o. OZ po projednání
schválilo smlouvy o dílo č. 77163 a 77164 s firmou Energika, s.r.o. poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 16
Projednání smlouvy manželů Opravilových o povolení přípojek na technickou a dopravní
infrastrukturu. OZ po projednání schválilo tuto smlouvu poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 17)
Návrh usnesení z X. zasedání ZO Karolín přečetl místostarosta obce p. Roman Skácel.
Ad 18)
Diskuse:
Místostarosta obce p. Skácel navrhl udělit mimořádnou finanční odměnu hospodářce obce paní
Brázdilové Marii ve výši 3.000,- Kč čistého. OZ schválilo tento návrh poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 19)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení z X. zasedání OZ obce Karolín bylo schváleno
poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 20)
Starosta obce poděkoval za pozornost 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)

Návrh programu
Presenční listina
Zpráva o činnosti obecního úřadu
Zprávy o činnosti výborů
Závěrečný účet obce Karolín za rok 2011, viz ……..
Zpráva č. 32/2011/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karolín za rok 2011, viz ……….
Usnesení z X. zasedání OZ obce Karolín

