Zápis z XXIII. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Karolín
konaného dne 11. 11. 2013
Den a místo jednání: 11. 11. 2013, zasedací místnost Obecního úřadu v Karolíně
Hodina zahájení a ukončení jednání: 18,00 hodin, hodin 19,15 hodin
Účast: Kužma Jiří, Skácel Roman, Ondra Drahomír, Ing. Zavadil Luděk, Ondra Martin,
Kolomazník Pavel, Vavříková Lenka
Omluvená neúčast: x
Zapisovatel: Skácel Roman
Ověřovatelé zápisu: Kolomazník Pavel, Vavříková Lenka
Návrhová komise: Kužma Jiří, Skácel Roman, Ondra Martin
Schválený program zasedání:

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

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
Volba návrhové komise
Rozpočtové opatření č. 3/2013
Přidělení čísla popisného manželům Ligačovým
Žádost o finanční podporu Hospice na Svatém Kopečku
Dohoda o podmínkách udělení souhlasu k vybudování stavby sjezdu k hasičské zbrojnici a
jeho celoroční údržbě na silničním pozemku s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.o.
Dodatek č. 1 smlouvy č. O/xxxx/2010/DOP o poskytnutí finančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti
Darovací smlouva a potvrzení o přijetí daru s obcí Kvasice
Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve jednotřídní Mateřské škole
Návrh usnesení z XXIII. mimořádného zasedání ZO Karolín ze dne 11. 11. 2013
Schválení usnesení
Závěr

Ad 1)
Mimořádné 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. Dále řídící zasedání navrhl
do funkcí ověřovatelů zápisu z tohoto jednání: p. Pavla Kolomazníka, pí. Lenku Vavříkovou; návrh byl
schválen poměrem hlasů – 7:0:0.
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 – 7:0:0.
Ad 3)
Rozpočtové opatření č. 3/2013. OZ po projednání schválilo rozpočtové opatření č. 3/2013 poměrem
hlasů 7:0:0.
Ad 4)
Přidělení čísla popisného manželům Ligačovým. OZ po projednání zrušilo usnesení č. XVII/8/09 o
přidělení č. p. 88 manželům Ligačovým a následně schválilo pro novostavbu manželů Ligačových na
pozemku parc. č. 224/3 v k. ú. Karolín u Sulimova číslo popisné 89, a to poměrem hlasů 7:0:0.

Ad 5)
Žádost o finanční podporu Hospice na Svatém Kopečku. OZ po projednání neschválilo finanční dar
Hospici na Svatém Kopečku poměrem hlasů 0:7:0.
Ad 6)
Dohoda o podmínkách udělení souhlasu k vybudování stavby sjezdu k hasičské zbrojnici a jeho
celoroční údržbě na silničním pozemku s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o.. OZ po projednání
schválilo tuto dohodu poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 7)
Dodatek č. 1 smlouvy č. O/xxxx/2010/DOP o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti. OZ po projednání schválilo tento dodatek poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 8)
Darovací smlouva a potvrzení o přijetí daru s obcí Kvasice. OZ po projednání neschválilo darovací
smlouvu s obcí Kvasice poměrem hlasů 0:7:0.
Ad 9)
Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve jednotřídní Mateřské škole. OZ po projednání schválilo tuto
výjimku poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 10)
Návrh usnesení z XXIII. mimořádného zasedání ZO Karolín přečetl místostarosta obce p. Skácel
Roman.
Ad 11)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení z XXIII. mimořádného zasedání OZ obce Karolín bylo
schváleno poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 12)
Starosta obce poděkoval za pozornost a ukončil mimořádné zasedání.
Zapsal : Skácel Roman
Ověřili :

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

--------------------------------Vavříková Lenka
--------------------------------starosta obce Karolín
Kužma Jiří

Přílohy:
1)
2)
3)
4)

Návrh programu
Presenční listina
Rozpočtové opatření č. 3/2013
Dohoda o podmínkách udělení souhlasu k vybudování stavby sjezdu k hasičské zbrojnici a jeho
celoroční údržbě na silničním pozemku s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o. (viz 56)
5) Dodatek č. 1 smlouvy č. O/xxxx/2010/DOP o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti se Zlínským krajem (viz 56)
6) Usnesení ze XXIII. mimořádného zasedání OZ obce Karolín

