Zápis ze XIV. zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného
dne 24. 9. 2012
Den a místo jednání: 24. 9. 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,
Vavříková Lenka
Omluvená neúčast: Kolomazník Pavel
Zapisovatel: Skácel Roman
Ověřovatelé zápisu: Ing. Zavadil Luděk, Ondra Martin
Návrhová komise: Skácel Roman, Ondra Drahomír, Kužma Jiří
Schválený program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

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
Rozpočtové opatření č. 2/2012
Projednání a schválení smlouvy o technickém dozoru investora
Žádost o proplacení nákladů spojených s vybudováním přípojek plynu a vody manželů
Ligačových
Žádost o finanční podporu pro Hospic na Svatém Kopečku
Žádost o přidělení čísla popisného k novostavbě manželů Zavadilových
Stanovení počtu členů volební komise
Schválení smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. o poskytnutí úvěru
Soubor vnitřních organizačních směrnic pro obecní úřad v Karolíně
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. Skácel Roman, p. Ondra
Drahomír, 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:
Finanční výbor, Výbor pro občanské záležitosti. OZ vzalo zprávy o činnosti výborů na vědomí.

Ad 5)
Rozpočtové opatření č. 2/2012. OZ po projednání schválilo toto RO poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 6)
Projednání a schválení smlouvy č. 02/2012 s p. Karlem Bartoňkem (IČO: 10571582) o technickém
dozoru investora. OZ po projednání schválilo tuto smlouvu poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 7)
Žádost o proplacení nákladů spojených s vybudováním přípojek plynu a vody manželů Ligačových. OZ
po projednání vzalo tuto žádost na vědomí.
Ad 8)
Žádost o finanční podporu pro Hospic na Svatém Kopečku. OZ po projednání neschválilo tuto žádost
poměrem hlasů 0:6:0.
Ad 9)
Žádost o přidělení čísla popisného k novostavbě manželů Zavadilových. OZ po projednání schválilo
této novostavbě č. p. 88, a to poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 10)
Stanovení počtu členů volební komise. OZ rozhodlo, že pro volby do zastupitelstva Zlínského kraje,
které se budou konat 12. – 13. 10. 2012 bude mít volební komise 5 členů a jednoho zapisovatele.
Schváleno poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 11)
Schválení smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. o poskytnutí úvěru. OZ po projednání vzalo tuto
Indikativní nabídku České spořitelny, a.s. na poskytnutí investičního úvěru na vědomí.
Ad 12)
Soubor vnitřních organizačních směrnic pro obecní úřad v Karolíně. OZ po projednání schválilo
soubor vnitřních organizačních směrnic pro obecní úřad v Karolíně poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 13)
Návrh usnesení ze XIV. zasedání ZO Karolín přečetl místostarosta obce p. Roman Skácel.
Ad 14)
Diskuse:
Místostarosta obce navrhl schválit záměr prodeje hasičského vozidla Avia A31, SPZ: KM-5750. OZ po projednání schválilo tento záměr poměrem hlasů 6:0:0.
Starosta obce navrhl přikoupit další kontejner na tříděný odpad – plasty, k hasičské zbrojnici.
OZ schválilo tento návrh, a to poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 15)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení ze XIV. 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:
------------------------------Zavadil Luděk

--------------------------------Ondra Martin
--------------------------------starosta obce Karolín
Kužma Jiří

Přílohy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Návrh programu
Presenční listina
Zpráva o činnosti obecního úřadu
Zprávy o činnosti výborů
Rozpočtové opatření č. 2/2012
Smlouva o technickém dozoru investora č. 02/2012 s p. Karlem Bartoňkem, viz 56
Soubor vnitřních organizačních směrnic pro obecní úřad v Karolíně, viz 104
Usnesení ze XIV. zasedání OZ obce Karolín

