Zápis z XX. zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného
dne 10. 6. 2013
Den a místo jednání: 10. 6. 2013, zasedací místnost Obecního úřadu v Karolíně
Hodina zahájení a ukončení jednání: 18,00 hodin – 19,40 hodin
Účast: Kužma Jiří, Skácel Roman, Ondra Drahomír, Ing. Zavadil Luděk, Ondra Martin,
Kolomazník Pavel, Vavříková Lenka
Omluvená neúčast:
Zapisovatel: Skácel Roman
Ověřovatelé zápisu: Ing. Zavadil Luděk, Ondra Martin
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 uplynulé období a plnění úkolů na předešlých zasedáních
Zprávy o činnosti výborů
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2013 od Sociálních služeb města Kroměříže, p. o.
Žádost MS Kvasice o příspěvek na činnost pro rok 2013
Smlouva o technickém dozoru investora č. 02/2013
Smlouva o dílo se sdružením „Webel a Haneva“
Závěrečný účet obce Karolín za rok 2012
Rozpočtové opatření č.2/2013
Smlouva o provedení stavby
Návrh usnesení z XX. zasedání ZO Karolín ze dne 10. 6. 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: Ing. Luděk Zavadil, Martin Ondra;
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)
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2013 od Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. OZ po projednání
neschválilo tuto žádost poměrem hlasů 0:7:0.
Ad 6)
Žádost MS Kvasice o příspěvek na činnost pro rok 2013. OZ po projednání schválilo této organizaci
dotaci na činnost pro rok 2013 ve výši 2.000,- Kč, a to poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 7)
Smlouva o technickém dozoru investora č. 02/2013. OZ po projednání schválilo smlouvu s p. Karlem
Bartoňkem, Okružní 4537, 760 05 Zlín, IČO: 10571582 o technickém dozoru investora a výkonu
koordinátora bezpečnosti, a to poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 8)
Smlouva o dílo se sdružením „Webel a Haneva“. OZ po projednání schválilo na základě výsledků
zasedání výběrové komise smlouvu se sdružením „Weber a Haneva“ na „zateplení obvodového
pláště a výměnu oken a dveří na budově mateřské školy v Karolíně“, a to poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 9)
Závěrečný účet obce Karolín za rok 2012. OZ po projednání schválilo závěrečný účet obce Karolín za
rok 2012 poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 10)
Rozpočtové opatření č.2/2013. OZ schválilo rozpočtové opatření č.2/2013, týkajících se výdajů pro
volby prezidenta republiky, a to poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 11)
Smlouva o provedení stavby s panem Liborem Daňkem, č. p. 65. OZ po projednání schválilo tuto
smlouvu poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 12)
Návrh usnesení z XX. zasedání ZO Karolín přečetl místostarosta obce p. Roman Skácel.
Ad 13)
Diskuse:
 Starosta obce navrhl schválit reprodukční pořizovací cenu směněného pozemku p. č. 251/6
v k. ú. Karolín u Sulimova ve výši 30,- Kč/m2. OZ schválilo tento návrh poměrem hlasů 7:0:0.
 Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh smlouvy č. OS201320002992 o výpůjčce s firmou
EKO-KOM, a. s.. OZ po projednání schválilo tuto smlouvu poměrem hlasů 7:0:0.
 Starosta obce navrhl schválit z rozpočtu mimořádný dar obci Hořín (IČO: 00236837) postižené
povodněmi ve výši 10.000,- Kč. OZ schválilo tento dar poměrem hlasů 7:0:0.
 Starosta obce navrhl schválit účetní závěrku obce Karolín za rok 2012. OZ schválilo účetní
závěrku obce Karolín za rok 2012 poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 14)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení z XX. 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:

------------------------------Ing. Zavadil Luděk

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

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

Přílohy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Návrh programu
Presenční listina
Zpráva o činnosti obecního úřadu
Zprávy o činnosti výborů
Smlouva o technickém dozoru investora a výkonu koordinátora bezpečnosti č. 02/2013, viz 56
Smlouva o dílo se sdružením „Webel a Haneva“, viz 56
Závěrečný účet obce Karolín za rok 2012, viz
Rozpočtové opatření č.2/2013, viz 176
Smlouva o provedení stavby s p. Liborem Daňkem, č. p. 65, viz 56
Smlouva č. OS201320002992 o výpůjčce s firmou EKO-KOM, a. s., viz 56
Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k úč. závěrce za rok 2012, viz šanon Tisky 2012
Usnesení z XX. zasedání OZ obce Karolín

