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USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Karlovice ze dne 19.12.2011

2/06/2011
Hlavní inventarizační komise - starosta a místostarosta stanovili dílčí inventarizační komise
k provedení inventur obecního majetku. Inventury jednotlivých objektu: kulturní dům -
pan Pektor, pan Řehůřek, pohostinství - pan Nevělík, pan Čabla, obchod - paní
Němečková, pan Řehůřek, hasičská zbrojnice - pan Zaoral, pan Tomášek, knihovna - paní
Kašpaříková, pan Řehůřek, obecní úřad - pan Paštěka, pan Řehůřek, budou provedeny od
19.12. do 31.12.2011.

3/06/2011
Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy úpravy rozpočtu podle návrhu účetní paní
Gojšové a pravidla rozpočtového provizoria platné do schválení řádného rozpočtu pro rok
2012. Výše výdajů závisí na příjmech a jednotlivé položky budou upřesněny v rozpočtu
obce pro rok 2011.
Zastupitelstvo schválilo řádné placení u výdajů pravidelně se měsíčně opakujících:
poplatky za odvoz domovního odpadu, údržbu kabelové televize, poplatky za telefon,
platbu zálohy na el, el. energii a plyn, zálohy na vodu, zálohy na zimní údržbu a výplatu
mezd.

4/06/2011
Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy poplatky na rok 2012:
- odvoz tříděného domovního odpadu (popelnice) 4S0,-Kč/osoba
- poplatek za psa SO,-Kč/pes
- kabelová televize 360,-Kč/čtvrtletí
- nájem pohostinství 2 OOO,-Kč/měsíc
- nájem holičství 1 200,-Kč/čtvrtletí
- nájem pedikůra 100,-Kč/návštěva
- poplatek za vypouštění odpadních vod 20,-Kč/osoba/měsíc

5/06/2011
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 3 - příjem dotace ze Zlínského kraje
na opravu kříže v části obce Pěnkov ve výši 25 000,- Kč.

6/06/2011
Zastupitelstvo obce schválilo 50 000,- Kč do fondu kanalizace obce.



7/06/2011
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu.

8/06/2011
Starosta obce informovalo ukončení platnosti povolení o vypouštění odpadních vod v roce
2012.
Vyřízením povolení byla pověřena Ing. Zuzana Kousalíková.

9/06/2011
Starosta obce informovalo průběhu kontroly z odboru životního prostředí dne 30.11.2011.
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