Zápis z XVI. zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného
dne 17. 12. 2012
Den a místo jednání: 17. 12. 2012, 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
Omluvená neúčast: Vavříková Lenka
Zapisovatel: Skácel Roman
Ověřovatelé zápisu: Ondra Drahomír, Ondra Martin
Návrhová komise: Skácel Roman, Kolomazník Pavel, Kužma Jiří
Schválený program zasedání:
1) Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
2) Volba návrhové komise
3) Zpráva o činnosti Obecního úřadu za období od posledního zasedání Zastupitelstva obce Karolín a
plnění úkolů schválených na předešlých zasedáních
4) Zprávy o činnosti výborů
5) Dohoda o podmínkách povinné školní docházky ZŠ Kvasice
6) Projednání žádosti Sportovního klubu Karolín o dotaci na činnost na rok 2013
7) Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky obce Karolín č.1/2012 o místních poplatcích
8) Žádost o poskytnutí fin. příspěvku na provoz Centra zdrav. postižených Zlínského kraje –
Kroměříž
9) Projednání dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci se Zlínským krajem
10) Rozpočtové opatření č. 4/2012
11) Plán investičních akcí na rok 2013
12) Rozpočet obce Karolín na rok 2013
13) Návrh usnesení z XVI. zasedání ZO Karolín ze dne 17. 12. 2012
14) Diskuse
15) Schválení usnesení
16) 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. Drahomíra Ondru a p. Martina
Ondru; návrh byl schválen poměrem hlasů – 6:0:0.
Řídící zasedání přistoupil k volbě návrhové komise; ústy starosty byli navrženi: p. Skácel Roman, p.
Kolomazník Pavel, p. Kužma Jiří; 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 svých výborů – finanční a kontrolní. OZ
vzalo tyto zprávy na vědomí.
Ad 5)
Dohoda o podmínkách povinné školní docházky ZŠ Kvasice. OZ po projednání vzalo tuto dohodu na
vědomí.
Ad 6)
Projednání žádosti Sportovního klubu Karolín o dotaci na činnost na rok 2013. Starosta obce navrhl
schválit SKK dotaci na činnost v roce 2013 ve výši 3.000,- Kč. OZ schválilo tento návrh poměrem hlasů
6:0:0.
Ad 7)
Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky obce Karolín č.1/2012 o místních poplatcích.
Místostarosta obce prezentoval nové znění vyhlášky o místních poplatcích, která bude platná od 1. 1.
2013. OZ schválilo novou vyhlášku obce Karolín č. 1/2012 o místních poplatcích poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 8)
Žádost o poskytnutí fin. příspěvku na provoz Centra zdrav. postižených Zlínského kraje – Kroměříž.
Starosta obce navrhl tak jako každoročně poskytnutí finančního příspěvku na provoz tohoto zařízení
ve výši 500,- Kč. OZ schválilo tento návrh poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 9)
Projednání dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci se Zlínským krajem. Starosta obce informoval
přítomné o této změně smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy
obce se Zlínským krajem. OZ schválilo tento dodatek č. 3 poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 10)
Rozpočtové opatření č. 4/2012. OZ po projednání schválilo toto RO poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 11)
Plán investičních akcí na rok 2013. OZ po projednání schválilo plán inv. akcí na rok 2013 poměrem
hlasů 6:0:0 (plán inv. akcí je přiložen jako příloha k zápisu).
Ad 12)
Rozpočet obce Karolín na rok 2013. Předseda finančního výboru předložil návrh rozpočtu obce Karolín
na rok 2013. OZ po projednání schválilo rozpočet obce Karolín na rok 2013 poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 13)
Návrh usnesení z XVI. zasedání ZO Karolín přečetl místostarosta obce p. Roman Skácel.
Ad 14)
Diskuse:
Starosta obce informoval přítomné o doplněné žádosti o proplacení nákladů manželů
Ligačových spojených s vybudováním přípojek elektřiny a vody. OZ po projednání schválilo
proplacení nákladů v celkové výši 20.000,- Kč manželům Ligačovým poměrem hlasů 6:0:0.
Místostarosta obce navrhl navýšení hrubého měsíčního platu v návaznosti na zvýšení
pracovního úvazku hospodářce obce na 5.501,- Kč s účinností od 1. 1. 2013. OZ po projednání
schválilo tento návrh poměrem hlasů 6:0:0.
OZ po projednání návrhu dohody o podmínkách povinné školní docházky obce Kvasice a
v návaznosti na změny v rozpočtovém určení daní od 1.1.2013 schválilo poskytnutí neinvestiční
dotace obci Kvasice, potažmo Základní škole Kvasice, a to ve výši 840,- Kč/žáka/měsíc, na pokrytí
části neinvestičních nákladů na žáky z obce Karolín na období září – prosinec 2012; při 19-cti
žácích z obce Karolín činí celková výše dotace 63.840,- Kč. Tato dotace byla schválena poměrem
hlasů 6:0:0.
Ad 15)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení z XVI. 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:

--------------------------------Ondra Drahomír

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

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

Přílohy:
1) Návrh programu
2) Presenční listina
3) Zpráva o činnosti obecního úřadu
4) Zprávy o činnosti výborů
5) Obecně závazná vyhláška obce Karolín č. 1/2012 o místních poplatcích, viz 104
6) Rozpočtové opatření č. 4/2012, viz 176
7) Plán investičních akcí na rok 2013
8) Rozpočet obce Karolín na rok 2013, viz 176
9) Usnesení z XVI. zasedání OZ obce Karolín

