Obec Karolín
Karolín 4
768 21 Kvasice
IČO: 00380865

Závěrečný účet
Obce Karolín za rok 2016
Údaje o obci :
adresa : Obec Karolín , Karolín č.p. 4 , 768 21 Kvasice
telefonické spojení : starosta obce 573 360 052, mobil 776 370 757
účetní obce 573 360 052, mobil 723 192 107
E-mail
ou@obeckarolin.cz
bankovní spojení :
běžný účet zřízený u banky Česká spořitelna
číslo účtu
1483122399/0800
bankovní spojení :
Česká národní banka
číslo účtu
94 – 2512691/0710
počet obyvatel 250
rozloha katastru obce 136 ha

Zastupitelstvo obce: po volbách roku 2014 po ustavujícím zasedání ze dne 6.11. 2014 :
starosta obce: Jiří Kužma
místostarosta: Martin Ondra
členové zastupitelstva: Andrea Malenovská, Drahomír Ondra,
Pavel Kolomazník Martin Ondra,
Ing. Luděk Zavadil
Výbory a členové výborů po volbách roku 2014 po ustavujícím zasedání ze dne
6.11.2014 :
Finanční výbor

předseda
Drahomír Ondra

členové
Jiřina Ondrová, Roman Skácel

Kontrolní výbor

Pavel Kolomazník

Stanislav Zavadil,
Libor Opravil

Výbor pro
občanské záležitosti

Andrea Malenovská

Silvie Stránská
Hana Daňková
Renata Ligačová
Zuzana Kužmová
Pavel Kolomazník ml.
Ing. Luděk Zavadil

Sportovní komise
zastupitelstva
obce Karolín

Daniel Ondra

Obecně závazné vyhlášky obce platné v roce 2016:
2004 – vnitroorganizační směrnice pro vedení účetnictví u obecního úřadu
3/2005 - Obecně závazná vyhláška o stanovení pravidel pro pohybu psů na veřejném
Prostranství.
- Soubor vnitřních organizačních směrnic pro obecní úřad v Karolíně.
1/2014 -Tržní řád a zákaz podomního prodeje.
1/2016 -Veřejně závazná vyhláška o místních poplatcích.
2/2016 -Obecně závazná vyhláška obce Karolín o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Karolín.
Knihovní řád Obecní knihovny Karolín.

Obec Karolín je členem :
Svazu měst a obcí České republiky
sdružení CYRILEK NET
MAS Jižní Haná
Organizační složka obce:
Obecní knihovna v Karolíně
Pracovníci obce v roce 2016:
pracovní smlouva
- hospodářka obce
dohoda o provedení práce - úklidové práce

Smlouvy obce Karolín:
Darovací smlouva s centrum pro zdravotně postižené.
Licenční smlouva ochranný svaz autorský číslo smlouvy VP 2016 27525.
Smlouva o hudební produkci Hanácká dechová hudba Hulíňané.
Darovací smlouva na proplacení přípojek k RD Libor Opravil.
Smlouva o operativním nájmu stavebního zařízení č. ZZL16000605.
Smlouva o vystoupení skupiny Fleret.
Smlouva o dílo regionální rozvojová agentura Východní Moravy vyhotovení monitorovacích
zpráv.
Smlouva o zřízení věcného břemene č. OT 014330035625/002.
Smlouva o zřízení věcného břemene č. OT 014330035071/004.
Smlouva o dílo na předláždění chodníku a opravu zídky zahrady MŠ Karolín.
Smlouva o dílo č. 7.7/2016 PSM Plus s.r.o. Komunikace pěší ke sportovnímu areálu.
Dodatek ke smlouvě o dílo č. 7.7./2016.
Pachtovní smlouva – Dodatek Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.
Smlouva – souhlas s připojením vodovodní přípojky nemovitosti č.p.4.
Smlouva o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemku parc.č. 59, 299/51 v k.ú.
Karolín u Sulimova .

Plnění rozpočtu obce Karolín za rok 2016:
rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2015
byla provedena tři rozpočtová opatření a schválená zastupitelstvem :
- rozpočtové opatření č.1 - schváleno dne 12. 9. 2016
- rozpočtové opatření č.2 - schváleno dne 19.12. 2016
Celkové příjmy rozpočtu :
Celkové výdaje rozpočtu:
Rozdíl v rozpočtu

2 .424 000,- Kč
2. 383 000,- Kč
- 40 600,- Kč

Příspěvková organizace obce :
Mateřská škola Karolín
IČO : 75022745
Ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce č. 28/2017/IAK bylo konstatováno
že hospodaření obce Karolín za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají
závažnost nedostatků uvedených pod písm. C) podle § 10 odst. 3 písm.b )
zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků.
Nebyla zjištěna rizika dle §10odst.4písm.a) zákona 420/2004Sb.

.

Tento závěrečný účet je hodnocen bez výhrad.
Přílohou č.1. tohoto závěrečného účtu bude kopie závěrečné stránky zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce č. 33/2015/KŘ za rok 2014. Tato zpráva je
k dispozici k přečtení na obecním úřadě Karolín v úředních hodinách.
Přílohou č.2 je závěrečný účet za rok 2014 zpracovaný programem Gordic sestaven ke dni
20.4.2015, který je k dispozici k přečtení na obecním úřadě Karolín v úředních
hodinách.

V Karolíně dne : 2.3. 2017
Vyvěšeno dne : 2.3. 2017
Sejmuto dne : 28.3. 2017

……………………………
Jiří Kužma
starosta obce

