Zápis z XXIX. zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného
dne 15. 9. 2014
Den a místo jednání: 15. 9. 2014, zasedací místnost Obecního úřadu v Karolíně
Hodina zahájení a ukončení jednání: 18,00 hodin – 19,05 hodin
Účast: Kužma Jiří, Skácel Roman, Ondra Drahomír, Ing. Zavadil Luděk, Ondra Martin,
Vavříková Lenka, Kolomazník Pavel
Omluvená neúčast: x
Zapisovatel: Skácel Roman
Ověřovatelé zápisu: Ondra Martin, Ing. Zavadil Luděk
Návrhová komise: Kužma Jiří, Skácel Roman, Ondra Drahomír

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

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
Žádost o navýšení rozpočtu Mateřské školy Karolín
Žádost o proplácení praní prádla v Mateřské škole Karolín
Návrh na vyřazení nábytku Rollpa v Mateřské škole Karolín
Provozní řád dětského hřiště
Návrh usnesení
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: Ondra Martin, Ing. Zavadil Luděk;
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.
Dále starosta obce předložil návrh projektu „Komunikace pěší ke sportovnímu areálu“. OZ po projednání
schválilo tento návrh poměrem hlasů 7:0:0.
Starosta obce také předložil roční prověrku bezpečnosti práce a požární ochrany v Mateřské škole Karolín.
OZ po projednání vzalo tuto prověrku na vědomí a uložilo starostovi obce, aby zjednal nápravu nedostatků
a závad vyplývajících z této zprávy, a to do 31. 12. 2014.

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 navýšení rozpočtu Mateřské školy Karolín. Starosta obce předložil žádost Mateřské školy
Karolín o navýšení rozpočtu na školní rok 2014/2015. OZ po projednání vzalo tuto zprávu na vědomí a
bude řešit případné navýšení s ředitelkou MŠ Karolín osobně.
Ad 6)
Žádost o proplácení praní prádla v Mateřské škole Karolín. OZ pro projednání neschválilo tuto žádost
poměrem hlasů 0:7:0.
Ad 7)
Návrh na vyřazení nábytku Rollpa v Mateřské škole Karolín. OZ po projednání schválilo vyřazení
nábytku Rollpa v MŠ Karolín poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 8)
Provozní řád dětského hřiště. Místostarosta obce předložil návrh nového provozního řádu k novému
dětskému hřišti, které se realizovalo ve školní zahradě. OZ po projednání schválilo tento návrh
poměrem hlasů 7:0:0. Dále se ZO usneslo, že do nového dětského hřiště pořídí obec ještě nové
dětské pískoviště od firmy 8D, o.s., poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 9)
Návrh usnesení z XXIX. zasedání ZO Karolín přečetl místostarosta obce p. Roman Skácel.
Ad 10)
Diskuse:
Starosta obce předložil dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 12117103. OZ po
projednání schválilo tuto dohodu poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 11)
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení. Usnesení z XXIX. zasedání OZ obce Karolín bylo schváleno
poměrem hlasů 7:0:0.
Ad 12)
Starosta obce poděkoval za pozornost a ukončil zasedání.
Zapsal: Skácel Roman
Ověřili:

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

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

--------------------------------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 XXIX. zasedání OZ obce Karolín

