Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného
dne 25. 3. 2013
Den a místo jednání: 25. 3. 2013, zasedací místnost Obecního úřadu v Karolíně
Hodina zahájení a ukončení jednání: 18,00 hodin – 19,00 hodin
Účast: Kužma Jiří, Skácel Roman, Ondra Drahomír, Ing. Zavadil Luděk, Ondra Martin,
Kolomazník Pavel, Vavříková Lenka
Omluvená neúčast:
Zapisovatel: Skácel Roman
Ověřovatelé zápisu: Vavříková Lenka, Kolomazník Pavel
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)

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
Vyjádření k vypořádání hospodářského výsledku MŠ Karolín za rok 2012
Schválení cenové nabídky na drobné opravy vodo-topo v budově MŠ Karolín
Rozhodnutí č. 12117103-SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu „Rekonstrukce
MŠ Karolín“ v rámci OPŽP
Oznámení o přidělení neinvestiční dotace pro JSDHO Karolín
Zřízení bankovního účtu u ČNB
Rozpočtové opatření č.1/2013
Zpráva č. 32/2012/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karolín za rok 2012
Návrh usnesení z XVIII. zasedání ZO Karolín ze dne 25. 3. 2013
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. Lenku Vavříkovou a p. Pavla
Kolomazníka; 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:
Finanční výbor, Kontrolní výbor, Výbor pro občanské záležitosti.
OZ vzalo zprávy o činnosti výborů na vědomí.
Ad 5)
Vyjádření k vypořádání hospodářského výsledku MŠ Karolín za rok 2012. Starosta obce předložil
hospodářský výsledek MŠ Karolín za rok 2012. OZ vzalo tento výsledek na vědomí. Dále starosta obce
navrhl převod zisku hospodaření ve výši 15.422,81 Kč do rezervního fondu této příspěvkové
organizace. OZ schválilo tento návrh poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 6)
Schválení cenové nabídky na drobné opravy vodo-topo v budově MŠ Karolín. OZ po projednání
schválilo tuto cenovou nabídku od firmy Jaroslav Skácel, Lubná 188, 767 01 Kroměříž, a to poměrem
hlasů 7:0:0.
Ad 7)
Rozhodnutí č. 12117103-SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu „Rekonstrukce MŠ
Karolín“ v rámci OPŽP. Starosta obce informoval přítomné o oficiálním dopise s tímto rozhodnutím.
OZ vzalo toto rozhodnutí na vědomí.
Ad 8)
Oznámení o přidělení neinvestiční dotace pro JSDHO Karolín. Starosta obce informoval o přidělení
neinvestiční dotace pro JSDHO Karolín na nákup a montáž výstražné světelné a zvukové zařízení na
zásahové vozidlo Ford Transit od Zlínského kraje ve výši 28.000,- Kč. OZ vzalo tuto zprávu na vědomí.
Dále OZ po projednání schválilo smlouvu č. D/0208/2013/KH o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje, a to poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 9)
Zřízení bankovního účtu u ČNB. Starosta obce informoval přítomné o povinnosti obce mít zřízen nový
bankovní účet u ČNB od 1.4.2013. OZ po projednání schválilo smlouvu o běžném účtu s Českou
národní bankou, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČ: 48136450, a to poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 10)
Rozpočtové opatření č.1/2013. OZ po projednání schválilo rozpočtové opatření č. 1/2013 – úprava
rozpočtu ( volby prezidenta republiky, neinvestiční náklady na žáky ZŠ Kvasice, finanční vypořádání
minulých let ), a to poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 11)
Zpráva č. 32/2012/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karolín za rok 2012. OZ vzalo tuto
zprávu na vědomí. Starosta obce informoval přítomné o výsledku přezkoumání hospodaření naší
obce za rok 2012, který byl bez zjištěných závad a nedostatků. OZ vzalo tuto zprávu na vědomí. Dále
starosta obce navrhl v návaznosti na tento dobrý výsledek mimořádnou odměnu hospodářce obce ve
výši 3.000,- Kč čistého a místostarostovi obce také mimořádnou odměnu ve výši 2.000,- Kč čistého.
OZ po projednání schválilo tento návrh v plném znění, a to poměrem hlasů 6:0:1. Dále místostarosta
obce navrhl i starostovi obce mimořádnou odměnu ve výši 2.000,- Kč čistého z důvodu dobrého
výsledku při kontrole hospodaření za rok 2012. OZ schválilo tento návrh poměrem hlasů 6:0:1.
Ad 12)
Návrh usnesení z XVIII. zasedání ZO Karolín přečetl místostarosta obce p. Roman Skácel.

Ad 13)
Diskuse:
Starosta obce předložil žádost manželů Škrabalových o souhlas s přístavbou nad garáží
rodinného domu. OZ po projednání schválilo souhlasné stanovisko s přístavbou nad garáží
rodinného domu č. p. 84 na parcele č. 112 v k. ú. Karolín u Sulimova, a to poměrem hlasů
7:0:0.
Předseda finančního výboru navrhl navýšení poplatku za pronájem místnosti „Staré jednoty“
v období od 1. 11. do 31. 3. na 300,- Kč/24 hodin. OZ po projednání schválilo tento návrh
poměrem hlasů 7:0:0.
Starosta obce navrhl pověřit Regionální rozvojovou agenturu Východní Moravy zastupovat
obec ve věci vedení agendy spojené s poskytnutím podpory na spolufinancování projektu
„Rekonstrukce MŠ Karolín“ v rámci OPŽP. OZ po projednání schválilo Mandátní smlouvu č.
19/12-13 s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy, a to poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 14)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení z XVIII. zasedání OZ obce Karolín bylo schváleno
poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 15)
Starosta obce poděkoval za pozornost a ukončil zasedání.
Zapsal: Skácel Roman
Ověřili:

------------------------------Vavříková Lenka

--------------------------------Kolomazník Pavel

--------------------------------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
Rozpočtové opatření č. 1/2013
Zpráva č. 32/2012/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karolín za rok 2012, viz 176/5
Usnesení z XVIII. zasedání OZ obce Karolín

