Zápis z 5' zasedání zastupitelstva obce Karlík ze dne 28. 8,2008
1. Zahájení
Zapisovatelem je určena paní J. Ponáhlá, ověřovatelé zápisu: M. Bílková, J. Elefant.
Schváleno 6 hlasy, jeden se zdrže| hlasování.
Starosta konstatuje' že z ce|kového počtu 7 členůzastupitelstva je přítomno 7 členůa
zastupitelstvo j e tedy usnášeníschopné.

2. Informace starosty
Termíny zasedárrj byly r,ypsány starostou na počátku volebního období a je bohužel
někdy nutné termín změnit z důvodu nutného schválení důleŽitých věcí, jako je Žádost o
dotaci. Prozatim se zastupitelstvo scházi Ixza dva měsíce, což Se zatím jeví jako postačující.
Bude-li nutná potřeba, starosta zasedání svolá kdykoliv i mimo navrženétermíny.
Dále starosta informova| o práci nauzemnim plánu - je prozatím ve ťazih|eďáni
moŽností jak co nejrychleji a nejekonomičtěji plán navrhnout a zpracovat.
Usnesení: Zastupitelstvo bere informaci staros1y na vědomí.
Dále byla projednáviíny námitky pana M' ŠormaapaníM. Sommerové:
Námitka pana Martina Šormak agendě (zápisu) zaseďánizastupitelstvaze dne
30.6.2008' s tím, že: Zastupitelstvo nemělo jednat o jeho námitkách do zápisu řádné schůze,
protože tato agenda (pozn. tohoto zasedáú) nebyla předložena zžkonným způsobem v
termínu. Dále pan M. Šorm navrhuje, aby zastupitelstvo přijalo ,,generelní směrnici.., zda
porušenízákona při sestavování programu zasedáti není na překážku takto přija!ým
usnesením a navrhuje, aby platnost usnesení, které bylo přijato nezákonným způsobem bylo
pozastaveno a usnesení Znovu projednríno na dalším zasedání.
Dle lyjádřenípanaM. Šormana dnešnímzasedáni (28. 8. 200s) nebyla tato námitka
námitkou do zápisu a pan Šormnetrvá na jejím projednávání ani hlasování o ní.
Taktéžnámitka paní M. Sommerové (o plránu rozvoje obce) nebyla dle r,yjádření paní
Sommerové námitkou do zápisu ataktéžnetrvá na jejím projednávání na tomto zasedáni.

3. Kontrola úko|ů
Při kontrole plnění usnesení zaseďéní aZby| konstatován tento stav plnění úkolů
3. zaseďátíOZ ze dte2252008
K bodu 4: Návrhyo projednání a ustanovení komisí a výborů obce
Vzhledem k tomu, Že následuj ící4. zaseďáni 30.6.2a08 bylo věnováno především
bodu Řešeníhavarijního stavu ulic obce Karlík, přesunul se tento bod na dnešnízasedání.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluj e, že je plně v kompetenci starosty zřídit stavební či jinou
komisi.
Schváleno 7 hlasy.
K bodu 6z Zprá*a o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlíkza rok2007
(,,Zastupitelsno ukládá účetníobecního úřadu Karlík bezodkladně nópravu nedostatků,
uvedených ve zprávě.,, )
Provedená opatření: Starostou by| naŤízennákup rozšiřujícího modulu Majetek programu
pÍo Zpracování účetnictvíod fi.my Triada, ktery tuto situaci vyřešil. Starosta nařídil naplnit
aplikaci daty a sestavit inventumí komisi, která toto zkontroluje.
:

K bodu

8: Projednání novely Jednaciho řádu zastupitelstva

(,,Zastupitelstvo uktádá J. Černémuzajistit aktuálně novelizaci Jednacího řádu.,,)
Bylo konstatováno, Že do Jednacího řádu byla zahrnuta novela podle usnesení oZ ze dne 22.
5. 2008. Dalšínove|izace bude provedenanakonkrétníupozorněninavady. Pan Šorm
navrhuje jednací řád o minimálním počtu bodů.
K bodu 10: Zajištěníinformací pro veřejnost a jejich aktualizace
(,,Zastupitelstvo schvaluje opatření k zajištění informací pro veřejnost a jejich alctualizaci a
ukládá realizovat toto Starostovi,,.)
Bylo konstatováno, Že vývěsky v obci by|y zptovozněny aaktua|izovány. Na weboých
stránkách obce nejsouvšechny zapisy zezasedétníoZ naskenovány spodpisem-bude
napraveno.
K bodu 10 (viz téžZZo 30. 6. 2008): Projednání úhrady nákladů na pobyt dětí ve
školce Dobřichovice. Starosta předkládá návrh smlour,y nazasedání 28. 8. 2008. Projednáno
v bodu 4 tohoto zasedání.
K bodu 11: Projednánízátk|adní bezpečnostní strategie obce
Projednáno v bodu 5 tohoto zasedání.
K bodu 13: Projednání dalšíhobudování nového hřbitova a rekonstrukce
márnice. Projednáno v bodu 6 tohoto zasedáni.
K bodu 14: Projednání postupu budování chodníku do Dobřichovic
Projednáno v bodu 7 tohoto zasedání.
K bodu 15: Projednání postupu budování dětského hřiště
Projednáno v bodu 10 tohoto zasedání.
K bodu l.7: Projednání tvorby fondu pro sociální a dalšíspolečensky podpůrné
aktivity obce. Pan J. Černý překládá na zasedání 28. 8' 2008 návrh ozv. Projednáno v bodu
8 tohoto zasedáni.
K bodu l.9: Projednání termínu opravy Zahradní ulice. Doplněno jako podbod
bodu Různéprogramu dnešního zasedání.
K bodu 21zPříprava územníhoplánu. Zpráva bude předloženana dnešním
zasedéni. Projednáno v bodu 9 tohoto zasedání.
K bodu 23: Úpravy Viničné.Informace starosty a M. Sommerové. Doplněno jako
podbod bodu Různéprogramu dnešního zasedání.
K bodu 24: Zpráva knihovny. Doplněno jako podbod bodu RůZnéprogramu
dnešního zasedáni.
K tlodu: Řešení havarijního stavu ulic obce Karlík zZZo 30. 6.2008
Byla podána žáďost o dotaci na opravu ulic Příěná a Blatnická na Ministerstvo pro regionální
rozvoj. V tomto ýdnu jsme se dozvěděli, že nám byla dotace potvrzena.
Usnesení: Zastupitelstvo pověřuje starostu výběrem a oslovením alespoň 5 firem, které budou
poptány pro tuto akci (Výzva k podrínínabídky na rea|izaci zakázky). Dále je nutno zadat
zpracování projektu.

4. Projednání smlouvy o úhradě nákladů na pobyt dětí ve ško|ce Dobřichovice
Zprávu a návrh smlouvy předkládá starosta
Město Dobřichovice poŽaduj e zapobyt détíz Karlíka ve školce v Dobřichovicích
částku 60 780 Kč za polovinu školníhoroku (leden až ěerven 2008). Dopis města
Dobřichovice vizpříloha. Po projednání s městem Dobřichovice by poplatek za mateřskou
školu, stejně jako poplatekzažálq zžl<7aďni školy mohl bý započten do nákladů na
vybudovríníurnového háje. Starosta předkládá smlouvu o úhradě školkovného.
Panem Šormem by1 podán návrh na vytvoření směrnice na úhradu školkovného.
Neschváleno: 2 hlasy pro, 5 hlasů proti vývoření směmice.

Paní Sommerovou byl podrín návrh na doplnění smloulry ohledně uvedení kvóty
zaJ\šťýícíminimálnípočet karlických dětí, které by byly přijímrány do MŠDobřichovice.
Nechváleno: 2 hlasy pro, 5 hlasů proti.
Usnesení: Zasedáru schvaluje návrh smlour,y předložený starostou (viz příloha tohoto
zápisu), doplněnou o slovo ,,zpétně,,.
Schváleno: 6 hlasů pro, 1 se zdtžeI.

5. Projednání základní bezpečnostnístrategie obce

Předkládá: starosta a M. Šorm
Reálnými možnostmi pro zajištění bezpečnosti v obci se jeví:
- Najmout Městskou policii Černošice- předloŽený návrh nákladů ve výši 360 000Kč/ rok
-Yyužitíbezpečnostní služby z Hotelu Karlík
- Vývoření kamerového systému.
Usnesení: Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí, pověřuje starostu znovu jednat s Městskou
policií Čemošiceo menším rozsahu nabídnutych služeb
SchváIeno: 5 hlasů pro,2 se zdrže|i
Usnesení: Zastupitelstvo pověřuj e pana Šormapokračovat v jednaních o zabezpeěení obce
monitorovacím systémem s finančnímlimitem pro kameroý systém do 25 tisíc Kč.
Schváleno: 5 h]asů pro, 1 proti, 1 se zdrže|

6. Projednání dalšího budování hřbitova:
Předkládá: starosta
K urnovému háji je k dispozici přehled nákladů obce Karlík a příspěvků od okolních
obcí. Q.{utné je vyřešit reklamaci, stavba nepokračova|a zŤejmě podle schváleného projektu a
po znovuzůtájení stavby nebyl vyzxán stavební dozor /ing. Peěinkď k činnosti.) Je třeba
projednat a schválit rozsah dokončenístavby, provést analýnl nakladů a moŽných příspěvků.
Starosta připralrrje podklady na jednaní se starosty příslušných obcí na příštíýden (setkání
starostů Dolního Poberouní)' spolupráce: místostarosta, J Čemý, J. Poniíhlá, A' Pečinková.
UsnesenÍ: Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy informaci o stavu příprav realizace urnového háje,
rekonstrukce márnice, aukládá starostovi dále jednat o neplnění závazků příslušných obcí a o
dostavbě v druhé etapě.

7' Projednání postupu budování chodníku do Dobřichovic
Předkládá: Starosta
S ohledem na nedokončeníjednánío odkupu pozemkůjsme byli nuceni začítod bodu
nula. Na zaslané dopisy nepřišla dosud žádná odpověď. Dali jsme se cestou osobních návštěv,
e.mailů a telefonátů. Po 3. 9. 2008 proběhne jednání s p. Borovkou (firma TrVo) majitelem největší části dotěeného pozemku. Bylo konstatováno, že tozpočtu obce je
vyčleněno 250 tis. Kč na odkup pozemků pod budoucím chodníkem. Byla podána žádost o
poskýnutí finančnípodpory v rámci dotaěního ÍízeníKrajského uřadu Středočeského kraje o
poskýnutí dotace na projekt cyklostezky- chodníku Karlík- Dobřichovice.
Usnesení: Zastupitelstvo bere informaci o sta.v.rr příprav rcalizace nového chodníku do
Dobřichovic na vědomí. Ukládá starostovi a pracovní skupině ve sloŽení: místostarosta,
J. Čemý, J. Elefant pokraěovat v jednáních, tak, aby proběhla jednaní o odkupu či pronájmu

nutných pozemků v rámci stávajícíchpodmínek. Ukládá starostovi iďormovat na příštím
zaseďání zastupitelstva obce o postupu jednání.

8. Projednání obecně závazné vyh|ášky o zřizení Fondu sociálních potřeb,
kultury a sportu obce Kar|ík
Předkládá: J. Cemý
Návrh na v}tvoření socirilního fondu obce předk|ádá J. Cerný. Příjmy do tohoto fondu
budou tvořit dary občanůobce, členůzastupitelstva, úspory v rozpočtu vývořené ďeknutím
se odměn zastupiteli. Peníze z fondu budou využívényna příspěvky občanůmpodle
rozhodnutí zastupitelstva. Fond bude sloužit zejména na příspěvky důchodcům, společenské'
kultrrrní i sportovní aktivity a projekty.
Usnesení: Zastupitelstvo nebude hlasovat, vzhledem k tomu, že vyhláška nebyla předloŽena
dostatečně v čas k prostudování .

9' |nformace o přípravě územního plánu obce
Předkládá: starosta
Starosta přednesl zprávu o postupu prací.
Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí, žebyla vývořena skupina, která bude zptacovávat
podněty a věcný záměr pro územní plrín. Potřebnost územního plánu obce a jeho přípravě
dávázastupitelstvo vysokou prioritu. Ukládá starostovi a skupině analyzovat dosavadní
přípravu tohoto plánu, jejich upotřebitelnost, analyzovat potřebu dalšíchpříprav a podkladů
pro územni p|án a pŤed|ožit zprálu a návrh postupu zastupitelstvu.
Schváleno: 6 hlasy, I sezdrže| hlasování

10. Dětské hřiště

- otevření a křest knihy

P. Volfa a P. Povondry

Předk|ádá: místostarosta a J. Čemý
Byla přednesena zpráva o stavu rea|izace dětského hřiště a informace o jeho otevření
spojeném s křestem knihy karlického spisovatele pana Pavla Volfa - Máme rádi mašinky.
Slavností otevření hřiště spolu se křtem proběhne na dětském hřišti v sobotu 13. 9. 2008 ve
14,30 hodin. Paní SommerovávznesIa připomínku na moŽnost zadat celkovou revizi DH

reviznímu technikovi.
Usnesení: Zastupitelstvo projednalo zprál,u o stal'u rcaLizace dětského hřiště. Ukládá
místostarostovi vyvěšeníprovozního řádu DH.
Schváleno: 5 hlasy, 2 se zdrželi hlasování.

1í. os|ava výročíza|oženíhrádku

Kar|ík

Zastupitelstvo vzalo na vědomí iďormaci starosty o chystaných oslavách u příleŽitosti
650let za|oženíFlrádku Karlík. Na sobotu 4.října 2008 se připravuje ve spolupráci s obcí
Mořinka mimo jiné orientační běh a pochod. Start bude na karlickém dětském hřišti. V místě'
kde hrádek stával, bude umístěna posvěcená kamenná deska se zápisem tohoto vytočí.
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12. Různé
a)

Projednání opravy Zahradní ulice
opravu této ulice schvá|ilo minulé zastupite|stvo. BohuŽel se nám nedaří získat
odpověd' pos|edního moŽného v|astníka pana Ludomíra Landy.

Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o stavu řešení dědického řízeni s
majitelem Zallradru ulice a ukládá starostovi i nadále vyvíjet snahu o nabytí práva kZabradní
ulici.
Schváleno 7 hlasy.
b) Projednání opravy Viničnéaleje
Starosta apaní Marie Sommerová se účastnilijednání se starostou Dobřichovic o
možném dokončení povrchu ve Viničnéaleji. Dobřichovicím ještě zb1wá dokončit zbruba
300m cesty a Karlíku 200m. Starosta Dobřichovic se ústně zaváza| svůj dílcesty dokončit. Je
třeba projednat, jakou formou bude tato stavba prováděna.
Usnesení: oZ starostovi ukládá _požádat2 až3 firmy o vytvoření slepých rozpočtu na futo
akci a potom nasledná dohoda s Dobřichovicemi o stavbě.

c) Zpráva knihovny
Paní knihormice Hana Šormovápožádala zastupitelstvo o zváženízaŤazení částky do
rozpočtu na nákup knih do knihovny a na nákup dalšíchregálů.
Usnesení: oZ schválilo doplnění rozpočtu o částku 10.000,- Kč na nrákup knih pro knihovnu a
částku 15.000,- Kč na nákup regálů pro knihovnu.
Schváleno 7 hlasy

{3. Diskuze

Pan Doskočil: zkrácení schůze na důležitébody jednríníje velmi zdlouhavé.
Pan Kustoš: při opravě ulic Příčnáa Blatnická dát pozor na nadměrné navyšoviínícesty oproti
utopeným pozemkům
Pan Velebil: suché stromy na cestičce kolem Šebků,chodí zde spousty lidí, je to nebezpečné
Pan Černý: v ulici Pod Skálou jezditěžkátechnika' kterázatěžuje neúměrně tuto jednoduchou
hliněnou cestu a ničívybudovaný taras do pozemku pana Černého

Jan Tláskal

místostarosta

Jaroslav Štrof
staÍoSta

