Zápis z XXI. zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného
dne 9. 9. 2013
Den a místo jednání: 9. 9. 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,
Vavříková Lenka
Omluvená neúčast: Kolomazník Pavel
Zapisovatel: Skácel Roman
Ověřovatelé zápisu: Vavříková Lenka, Ondra Drahomír
Návrhová komise: Kužma Jiří, Skácel Roman, Ing. Zavadil Luděk

Schválený program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

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 vyjádření k územnímu řízení
Žádost manželů Zavadilových o proplacení nákladů na zhotovení přípojek
Darovací smlouva v návaznosti na Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku z programu Think
Big
Smlouva č. 18/13 na odběr vody z hydrantu s firmou VaK Kroměříž, a.s.
Schválení vyhotovení projektu na stavební úpravy a přístavbu hasičské zbrojnice Karolín
Sdělení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k Oznámení o přestěhování provozu mateřské
školy Karolín do náhradních prostor
Návrh usnesení z XXI. zasedání ZO Karolín ze dne 9. 9. 2013
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: Vavříková Lenka, Ondra Drahomír;
návrh byl schválen poměrem hlasů – 6:0:0.
Řídící zasedání přistoupil k volbě návrhové komise; ústy starosty byli navrženi: p. Kužma Jiří, p. Skácel
Roman, p. Ing. Zavadil Luděk; 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, Kontrolní výbor, Výbor pro občanské záležitosti.
OZ vzalo zprávy o činnosti výborů na vědomí.
Ad 5)
Žádost o vyjádření k územnímu řízení. OZ po projednání schválilo souhlasné stanovisko k územnímu
řízení firmy E. ON Distribuce, a.s., a to poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 6)
Žádost manželů Zavadilových o proplacení nákladů na zhotovení přípojek. OZ po projednání schválilo
žádost o proplacení části nákladů na zhotovení přípojek k novostavbě rodinného domu na parcele
č. 220/3 v k. ú. Karolín u Sulimova manželů Zavadilových ve výši 20.000,- Kč, a to poměrem hlasů
6:0:0.
Ad 7)
Darovací smlouva v návaznosti na Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku z programu Think Big.
OZ po projednání schválilo darovací smlouvu s p. Martinem Ondrou, Karolín č.81, 768 21 Kvasice, a to
poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 8)
Smlouva č. 18/13 na odběr vody z hydrantu s firmou VaK Kroměříž, a.s.. OZ po projednání neschválilo
smlouvu č. 18/13 na odběr vody z hydrantu s firmou VaK Kroměříž, a.s. poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 9)
Schválení vyhotovení projektu na stavební úpravy a přístavbu hasičské zbrojnice Karolín. OZ schválilo
vyhotovení projektu na stavební úpravy a přístavbu hasičské zbrojnice Karolín projekční kanceláře
Ing. arch. Radko Pavlackého, nám. 3.května 1605, 765 02 Otrokovice, a to poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 10)
Sdělení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k Oznámení o přestěhování provozu mateřské
školy Karolín do náhradních prostor. OZ po projednání s ředitelkou mateřské školy Karolín p. Mgr.
Jitkou Bařinovou souhlasilo s uzavřením mateřské školy od 11. 9. 2013 na nezbytně nutnou dobu,
z důvodu stavebních úprav budovy mateřské školy Karolín. Sdělení KHS Zlínského kraje vzalo OZ na
vědomí.
Ad 11)
Diskuse:

Ad 12)
Návrh usnesení z XXI. zasedání ZO Karolín přečetl místostarosta obce p. Roman Skácel.
Ad 13)
Diskuse:
Ad 14)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení z XXI. zasedání OZ obce Karolín bylo schváleno
poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 15)
Starosta obce poděkoval za pozornost a ukončil zasedání.

Zapsal: Skácel Roman
Ověřili:

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

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

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

Návrh programu
Presenční listina
Zpráva o činnosti obecního úřadu
Zprávy o činnosti výborů
Usnesení z XXI. zasedání OZ obce Karolín

