Zápis z XXVI. zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného
dne 10. 3. 2014
Den a místo jednání: 10. 3. 2014, zasedací místnost Obecního úřadu v Karolíně
Hodina zahájení a ukončení jednání: 18,00 hodin – 19,15 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 Martin, Ing. Zavadil Luděk
Návrhová komise: Kužma Jiří, Skácel Roman, Kolomazník Pavel

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
Návrh inventurní komise na vyřazení z evidence majetku obce Karolín
Žádost o podporu z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj – 117D815 Podpora
obnovy a rozvoje venkova na realizaci dětského hřiště
Smlouva o dílo s Ing. Ladou Troubilovou na dotační poradenství a přípravu žádosti o
podporu z MMR
Vyjádření k vypořádání hospodářského výsledku MŠ Karolín za rok 2013
Žádost o dar Občanského sdružení Babybox pro odložené děti
Dodatek č.1 smlouvy č. O/0218/2010/DOP o poskytnutí finančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti
Zrušení úvěrového účtu č.392289439/0800 u České spořitelny, a.s.
Návrh usnesení z XXVI. zasedání ZO Karolín ze dne 10. 3. 2014
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: Ondra Martin, Ing. Zavadil Luděk;
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. Kolomazník Pavel; 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.
OZ vzalo zprávy o činnosti výborů na vědomí.
Ad 5)
Návrh inventurní komise na vyřazení z evidence majetku obce Karolín. OZ po projednání schválilo
tento návrh poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 6)
Žádost o podporu z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj – 117D815 Podpora obnovy a
rozvoje venkova na realizaci dětského hřiště. OZ pro projednání schválilo podání žádosti o podporu
z tohoto dotačního programu, a to poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 7)
Smlouva o dílo s Ing. Ladou Troubilovou na dotační poradenství a přípravu žádosti o podporu z MMR.
OZ schválilo tuto smlouvu o dílo poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 8)
Vyjádření k vypořádání hospodářského výsledku MŠ Karolín za rok 2013. OZ vzalo výsledek
vypořádání hosp. výsledku MŠ Karolín za rok 2013 na vědomí. Starosta obce navrhl vzniklou ztrátu
z hospodářského výsledku p. o. Mateřská škola Karolín za rok 2013 ve výši – 4.601,42 Kč pokrýt
z rezervního fondu této p. o. a OZ tento návrh schválilo poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 9)
Žádost o dar Občanského sdružení Babybox pro odložené děti. Starosta obce informoval přítomné o
žádosti o dar tohoto sdružení. Dále pak navrhl výši daru 1.000,- Kč. OZ po projednání schválilo tento
návrh poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 10)
Dodatek č.1 smlouvy č. O/0218/2010/DOP o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti. OZ po projednání schválilo tuto smlouvu poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 11)
Zrušení úvěrového účtu č.392289439/0800 u České spořitelny, a.s. . Starosta obce navrhl zrušení
tohoto úvěrového účtu z důvodu nepotřebnosti jeho čerpání. OZ po projednání schválilo jeho zrušení
poměrem hlasů 6:0:0.
Ad 12)
Návrh usnesení z XXVI. zasedání ZO Karolín přečetl místostarosta obce p. Roman Skácel.
Ad 13)
Diskuse:
Starosta obce navrhl schválit licenční smlouvu o veřejném provozování č. VP_2014_79037
s OSA-Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o. s., Čs. armády 20,
Praha 6 – Bubeneč 160 56. Návrh byl schválen poměrem hlasů 6:0:0.
Starosta obce předložil roční závěrku p. o. Mateřská škola Karolín za rok 2013 a navrhl její
schválení. OZ po projednání schválilo tuto závěrku počtem hlasů 6:0:0.
Starosta obce navrhl záměr vytvoření nové obecně závazné vyhlášky obce Karolín o zákazu
podomního prodeje. OZ schválilo tento návrh poměrem hlasů 6:0:0. OZ uložilo p. Romanu
Skácelovi vytvořit tuto novou vyhlášku, a to do 30.6.2014.
Ad 14)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení z XXVI. 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:

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

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

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

Přílohy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Návrh programu
Presenční listina
Zpráva o činnosti obecního úřadu
Zprávy o činnosti výborů
Návrh inventurní komise na vyřazení z evidence majetku obce Karolín, viz 72/2
Smlouva o dílo s Ing. Ladou Troubilovou na dotační poradenství a přípravu žádosti o podporu
z MMR, viz 56
7) Dodatek č.1 smlouvy č. O/0218/2010/DOP o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti, viz 56
8) Licenční smlouva o veřejném provozování č. VP_2014_79037 s OSA-Ochranným svazem
autorským pro práva k dílům hudebním, o. s., Čs. armády 20, Praha 6 – Bubeneč 160 56, viz 56
9) Usnesení z XXVI. zasedání OZ obce Karolín

