Zápis z XX. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce
Karolín konaného dne 17. 3. 2010
Den a místo jednání: 17. 3. 2010, zasedací místnost Obecního úřadu v Karolíně
Hodina zahájení a ukončení jednání: 18,00 hodin, 18,30 hodin
Účast: Kužma Jiří, Skácel Radek, Vavříková Lenka, Skácel Roman, Skácel David, Opravil Milan
Omluvená neúčast: /
Zapisovatel: Skácel Roman
Ověřovatelé zápisu: Skácel Roman, Vavříková Lenka
Návrhová komise: předseda - Skácel Radek; členové – Kužma Jiří, Skácel David
Schválený program zasedání:

1) Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
2) Volba návrhové komise
3) Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období
4) Projednání smlouvy o poskytnutí finanční podpory č. 20377/2009 s podpůrným a garančním
rolnickým fondem a.s.
5) Výběr firmy na zpracování návrhu nového Územního plánu obce Karolín
6) Dodatek č. 5 k úvěrové smlouvě č. 0227090469 ze dne 4.12. 2008
7) Návrh na vykácení obecních lip
8) Návrh usnesení
9) Diskuse
10) Schválení usnesení
11) Závěr
Ad 1)
Mimořádné 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. Dále řídící zasedání navrhl
do funkcí ověřovatelů zápisu z tohoto jednání: p. Skácel Roman, pí Vavříková Lenka; návrh byl schválen
poměrem hlasů – 6:0:0.
Ad 2)
Řídící zasedání přistoupil k volbě návrhové komise; ústy starosty byli navrženi: p. Skácel Radek - jako
předseda, p. Kužma Jiří a p. Skácel David – jako členové; 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 dále také o plnění úkolů schválených na předešlých zasedáních. OZ vzalo tuto zprávu na vědomí.
Ad 4)
Projednání smlouvy o poskytnutí finanční podpory č. 20377/2009 s podpůrným a garančním rolnickým
fondem a.s.. OZ schválilo tuto smlouvu poměrem hlasů 6:0:0.

Ad 5)
Výběr firmy na zpracování návrhu nového Územního plánu obce Karolín. OZ po projednání vybralo ze tří
nabídek firmu S-projekt plus, a.s. Zlín jako zpracovatele návrhu nového územního plánu obce Karolín. Tato
firma byla schválena poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 6)
OZ schválilo Dodatek č. 5 k úvěrové smlouvě č. 0227090469 ze dne 4.12. 2008 s Českou spořitelnou,
a.s.,jehož předmětem je prodloužení splatnosti úvěru do 30.6.2010, a to poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 7)
OZ po projednání schválilo vykácení 3 ks lip, které se nachází na veřejném prostranství obce, konkrétně „U
kříže“, „U kapličky“ a před domem č. 81 a jejichž stav je velmi špatný. Vykácení lip bylo schváleno
poměrem hlasů 6:0:0. Dále po projednání schválilo firmu p. Radovana Kučery z Holešova na provedení
prací spojených s vykácením těchto lip, a to poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 8)
Návrh usnesení z XX. mimořádného zasedání ZO Karolín přečetl místostarosta obce p. Skácel Radek.
Ad 9)
Diskuse:
Starosta obce navrhl, že je potřeba schválit novou zřizovací listinu pro MŠ Karolín, p.o., z důvodu změny
některých zákonů. OZ po projednání schválilo novou zřizovací listinu MŠ Karolín, p.o. poměrem hlasů
6:0:0.
Ad 10)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení z XX. mimořádného zasedání OZ obce Karolín bylo
schváleno poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 11)
Starosta obce poděkoval za pozornost a ukončil mimořádné zasedání.

Zapsal : Skácel Roman
Ověřili :

_______________________________
Skácel Roman

____ __________________________
Vavříková Lenka

_____________________________
starosta obce Karolín
Kužma Jiří
Přílohy:
1) Návrh programu
2) Presenční listina
3) Zpráva o činnosti obecního úřadu
4) Smlouva č. 20377/2009 o poskytnutí finanční podpory s podpůrným a garančním rolnickým fondem a.s.,
viz …………..
5) Dodatek č. 5 k úvěrové smlouvě č. 0227090469 ze dne 4.12. 2008, viz …………
6) Zřizovací listina Mateřské školy Karolín, p.o.
6) Usnesení z XX. mimořádného zasedání OZ obce Karolín

