Zápis ze XVII. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Karolín
konaného dne 24. 1. 2013
Den a místo jednání: 24. 1. 2013, zasedací místnost Obecního úřadu v Karolíně
Hodina zahájení a ukončení jednání: 18,00 hodin, 18,55 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, Kolomazník Pavel
Návrhová komise: Kužma Jiří, Skácel Roman, Ondra Martin
Schválený program zasedání:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
Volba návrhové komise
Zrušení Rámcové partnerské smlouvy s o.p.s. Moravské trojmezí
Vstup obce Karolín do MAS Jižní Haná o.p.s.
Rozpočtový výhled obce Karolín na období 2014-2016
Záměr odkoupení části pozemků na parcelách p. č. 5/1 a p. č. 251 v katastrálním území
Karolín u Sulimova od p. Lubomíra Brázdila
Návrh usnesení z XVII. mimořádného zasedání ZO Karolín ze dne 24. 1. 2013
Diskuse
Schválení usnesení
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. Drahomíra Ondru, p. Pavla Kolomazníka; návrh byl
schválen poměrem hlasů – 6:0:0.
Ad 2)
Řídící zasedání přistoupil k volbě návrhové komise; ústy starosty byli navrženi: p. Skácel Roman, p. Kužma
Jiří a p. Ondra Martin; návrh schválen poměrem hlasů – 6:0:0.
Ad 3)
Starosta obce seznámil přítomné o stavu rušení Místní akční skupiny (MAS) Moravské trojmezí, o.p.s.
Navrhl schválení odstoupení obce Karolín do tohoto projektu, právě z důvodu zrušení této o.p.s.; dále
starosta obce navrhl také zrušit Rámcovou partnerskou smlouvu s touto společností. Oba tyto návrhy
byly schváleny poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 4)
Starosta obce seznámil s možností vstupu naší obce do MAS Jižní Haná o.p.s. OZ po projednání
schválilo vstup obce Karolín do MAS Jižní Haná o.p.s., se sídlem nám. Míru 162, 768 24 Hulín, IČ:
29372232, a to poměrem hlasů 6:0:0. OZ bylo seznámeno se Zakládací smlouvou o založení MAS Jižní
Haná, o.p.s. ze dne 3. září 2012 a pověřilo starostu obce Jiřího Kužmu zastupováním obce Karolín
v této společnosti a jejich orgánech, a to poměrem hlasů 6:0:0.

Dále zastupitelstvo schválilo souhlas se zahrnutím správního území obce Karolín do územní
působnosti Místní akční skupiny Jižní Haná a s přípravou Integrované strategie území (ISÚ) na svém
území poměrem hlasů 6:0:0.
OZ dále uložilo starostovi obce uzavřít Partnerskou smlouvu s MAS Jižní Haná o.p.s.. Osobou, která
bude zastupovat obec Karolín v plénu MAS Jižní Haná o.p.s. a která se bude účastnit jednání této
společnosti, byl schválen starosta obce, a to poměrem hlasů 6:0:0.

Ad 5)
OZ po projednání schválilo rozpočtový výhled obce Karolín na období 2014-2016, a to poměrem
hlasů 6:0:0.
Ad 6)
OZ po projednání schválilo odkoupení pozemku p. č. 5/9 o výměře 97 m2 a výměnu pozemku p. č.
5/4 o výměře 61 m2 za pozemek p.č. 251/6 o výměře 78 m2 dle geometrického plánu č. 17/2103 ze
24.1.2013. Všechny pozemky jsou v katastrálním území Karolín u Sulimova. Pozemky budou
vyměněny a odkoupeny s panem Lubomírem Brázdilem, který je majitelem pozemků 5/9 a 251/6.
Pozemky budou sloužit pro výstavbu chodníku pro přístup na kulturně – sportovní areál.
OZ po projednání schválilo tento záměr poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 7)
Návrh usnesení ze XVII. mimořádného zasedání ZO Karolín přečetl místostarosta obce p. Skácel
Roman.
Ad 8)
Diskuse:
Ad 9)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení ze XVII. mimořádného zasedání OZ obce Karolín bylo
schváleno poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 10)
Starosta obce poděkoval za pozornost a ukončil mimořádné zasedání.
Zapsal : Skácel Roman
Ověřili :

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

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

--------------------------------starosta obce Karolín
Kužma Jiří
Přílohy:
1)
2)
3)
4)
5)

Návrh programu
Presenční listina
Partnerská smlouva s MAS Jižní Haná o. p. s. (viz 56)
Rozpočtový výhled obce Karolín na období 2014-2016 (viz 176)
Usnesení ze XVII. mimořádného zasedání OZ obce Karolín

