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Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Karlík

Iil

26'2.2oo9, 18:30 obecní úřad Kar|ík

Přítomni: Zastupite|é: 7
Omluveni:

0

občané:

28

Starosta MUDr. Strof zahájiI zasedání, konstatova|, že zastupiteIstvo je usnášeníschopné.

Starosta navrhl zapisovatele pana Tesnera.
HIasování pro pana Tesnera jako

zapisovate|e:

Proti:

1

Pro:

5

Zdrže|i se: 1

Zapisovatelem byl zvolen pan Tesner
Starosta navrhuje ověřovateIe zápisu pana EIefanta

E|efanta: Proti: L Pro:4

HIasování pro ověřovateIe zápisu pana

ZdržeIi se: 2

Starosta navrhuje ověřovate|e zápisu pana Cerného

černého:Proti: 2 Pro:4

H|asování pro ověřovate|e zápisu pana

Zdrže|i se: 1

ověřovateIi zápisu by|i zvoIeni pan EIefant a pan Černý.
Návrh programu zasedánÍ zastupitestva:

1'.

2,
3.

Schvá|ení zápisu z minu|ého zastupiteIstva
Hote| Kar|ík - schvá|ení náiemní sm|ouw na obiekt hotelu Kar|ík

Diskuse

Před zahájenÍm starosta požádaI o dodatečnésloženíslibu zastupite|ů, kteří při VstUpu do zastupitelstva nedopatřením slib ještě
nesk|ádaIi. PřečetI sIlb a vyzvaI pana EIefanta a pana Tesnera ke sIoženísIibu.Ti po sIoženísIibstvrdiIi podpisem'

Pan Šorm vznesl dotaz na pIatnost mandátu těchto dvoU zastuplte|ů v předeš|ém období. starosta vysvětIi|, že právopIatnost
mandátu je dIe konzu|tace s právníkem p|atný od nástupu zastupite|ů.
Projednání návrhu o zaÍazení da|ších bodů do programu schůze (p. šorm)

I.

Návrh na ekonomickou výpomoc rodině Primasových formou občanskésbírky

H|asování pro zařazení do programu

schůze:

Proti:4

Pro:

2

Zdrže|i se: 1

starosta informova|, že již nabíd| rodině pomoc ze strany obce v rámci svých kompetencí.

2'

Návrh na zařazení podkladů na minu|é zasedání o běžných provozních zá|ežitostech, které se od|ožiIi. Zařadit nejpozději
na da|šímzasedání a iiž neodsouvat.
starosta vysvětlil, Že žádnémimořádné zasedáníjsme nemě|i, všechna zasedáníjsou řádná a veřejná.
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3.

Žádost p. Šorma do zápisu kopii nájemně.kupní smIouvy na hote|, tak jak by|a navržena ekonomickou studii od pana
EIefanta a mou odpověd,na ni.

starosta vyzvaI advokáta Mgr. Němce, kterého obec poŽádaIa o spoIupráci při konzu|tacích dodržovánízákona, aby se vyjádřil
z hlediska dodržení zákona. Před tÍm však starosta VyZVaI zastupitelstvo k hlasování, zda souhIasí, aby Mgr. Němec
se mohI na
vyzvá n í sta rosty vyjad řovat k daným prob|émům.
H|asování pro účastpana Mgr. Němce: Proti: 0
Pro: 5 Zdrže|i se: 2

Mgr. Němec vysvětIi|, že návrh p' Sorma není námitkou kzápisu z minu|ého zasedání, a proto je nutno hIasovat o zařazení do

programu.

H|asování pro zařazení bodu 3. Pana šorma do programu

4.

Pro: 2

Zdrželi se:0

Žádost p. Šorma do zápisu jeho procedurá|ní námitky proti vedení zasedání. Žádá o reakci starosty na veřejném
zased án

í.

Hlasování pro zařazení bodu 4' pana Šorma do programu

5.

schůze: Proti: 5

Žádost

p. Šormado zápisu jeho

schůze: Proti: 5

Pro:

2

Zdrže|i se: 0

procedurá|ní námitky z 23.2' včetně uvedení důvodu pro které navrhuji

nehIasovateInost daného usnesení plus navrhuji a|ternativní usnesení.

Pan Šormnavrhuje, aby se nehIasovaIo o předIožené kupní smIouvě, protože neby|a včas dostatečně předloŽena
protože obsahuje mnoho chyb' Nejprve chce, aby se opravily chyby.

a

starosta vysvětIuje, že se jedná poUze o návrh smlouvy, o kterém se teprve budeme bavit a budeme s ním pracovat.
Mgr. Němec vysvětIuje, že je to proti návrh k bodu dvě, a proto nemá smysl o něm nvní hIasovat.
Paní Sommerová se dotazuje Mgr. Němce, jak postupovat, pokud se nezařazují podněty zastupite|ů do jednání. Mgr. Němec
vysvět|uje, že na každéjednání zastupite|stva starosta předkládá program jednání a kaŽdý zastupitel má právo poŽádat
o
zařazení bodudojednání.otomhIasujeZastupite|stvoarozhodujesvouvětšinou
ozařazeníbodudoiednání.
Usnesení: zastupiteIstvo obce Kar|ík schvaIuje předIožený návrh dnešního jednání:

Proti:1

Pro:5

Zdrže|i se: 1

Proti:0

Pro:7

Zdrže|i se:0

starosta se ptá, zda jsou námítky k minu|ému zápisu. Neisou'

L.

Schvá|ení zápisu z minu|ého zastupiteIstva

Usnesení: zastupite|stvo obce Kar|ík schvaIuje zápis

2.

z

jednání zast' ze dne 12. února 2009:

Hote| Kar|ík - schvá|ení náiemní sm|ouvv na obiekt hotelu Kar|ík

starosta vysvět|uje, že se jedná o projednání a uzavření dočasnénájemní smIouvy na objekt hoteI Kar|ík, do rozhodnutí
valné
hromady CSWS o případném prodeji, která se koná v květnu 2009 a o možnostech financování do té ooov.
Pan Tesner vysvětIuje, že dnes budeme jednat o schvá|ení návrhu smlouvy. VysvětIuje, že předložený návrh je již
upravený na
zák|adě připomínek a je schvá|en předsednictvem Čsvts. Informuje, že při jednáních s Čsvts jsme se snažiIi maximá|ně
tIačit na
pronajímate|e oh|edně výše dočasnéhonájmu, výše kaucí a zá|oh. JeIikož se
]edná o zájem obce a ne komerčníhosubjektu. l kdyŽ
CSVTS trvá na pronájmu od 1' března, postupně nám by|o ze strany ČSVTS vyhověno. V podstatě dnes zde předk|ádáme
nezávaznou smiouvu na budoucí koupi hote|u a zároveň závaznou sm|ouvu na dočasný pronájem. Čsvts nám po jednáních
snížiIi
poŽadovaný nájem a odpustiIi veškeré kauce a popIatky, které by běžně poŽadovaIi od komerčních nájemců.
VzhIedem ktomu,
Že existují zájemci o koupi objektu, by|í jsme nuceni si dočasně objekt pronajmout, abychom získali čas na rozhodnutí jednak

valné hromady Čsvrs o prodeji obci. Současný návrh je tedy dočasný nájem na tři měsíce za podmínek sníženéhonájmu a
s minimálními nákIady na provoz. Během těchto tří měsícůnák|ady ponese obec (jedná se o nájem a energie).
Jelikož návrh od
Čsvrs priset nedávno a pro rozhodnuti o koupi jsme nemě|i dostatek času, vyjednaIijsme tento dočasný nájem, s tim, že jsme
dohodli možnost výpovědi této nájemní smIouvy bez udání důvodu. Tím si zajistíme možnost kdykoli během těch tří měsíců
smIouvu vypovědět' Pokud totiž zjistíme, během doby kdy budeme zjlšťovat možnosti financování koupě z dotací a Úvěrů, ze
ne|ze zajistit financování koupě hotelu, tak, aby to obec finančně unes|a, můžemesmIouvu ihned vvpovědět
a tím minimaIizovat
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pak nemohIa ovIivnit co se
nákladv těch tří měsíců. JeIikoŽ můženastat situace, kdy by hoteI koupil soukromý subjekt a obec by
s objektem děje případně objekt získat. Proto se chceme pokusit objekt Získat.

ke koupi budovy
Hlavní změna oproti původnímunávrhu je v paragrafu 6.10 smlouvy. Zde bychom se původně zavazova|i
zasedání
jiŽ
Do
dnešního
je
změněn.
v předk|ádané smlouvě
v případě schválení prodeje valnou hromadou Čsws' Tento závazek
že by se
jsme
původně
zavazovaIi,
se
jej
Ve
smIouvě
jsmetaké mě|i obdržet kvaIifikovaný odhad ceny, aIe ČsVtS leště nedoda|.
na
tak, že
paragraf
změnili
tento
jejich
na
naše
na|éháníjsme
odhadcem, aIe
cena odvíjeIa minimálně od tržnÍhoodtrgdu ceny
nebude
pokud
cena
nám
že
posudku
to
znamená,
Čsvts'
zna|eckého
cena bude stanovena dohodou smIuvních stran na zák|adě
pohybuje v rozmezí 16-]'7 milionŮ
vyhovovat a tudížse na kupníceně nedohodneme, tak sm|ouvu nepodepíšeme. Cena se stále
nám to v případě, že se nám
a
umožní
nezavazujeme
neuváŽenému
ničemu
již
k
je
pojistka,
že
obec
druhá
tedy
korun. To
nák|ady.
projekt
s
minimá|ními
ukončit
a
nepodepsat
projektu
sm|ouvu
financováníce|ého
nepodaří za.jistit možnost
je získat objekt pro obec, a
V současnédobě již máme rozjednány možnosti úvěrování a zjišťujeme možnosti dotací. Našímcí|em
provoz objektu,
rekonstrukci,
koupi,
např.
na
o
dotace
žádat
chtít
budeme
Pokud
pořízením
financovat.
musí
proto se náklady s
a ten pak splácet
vždy musí být objekt v majetku obce. Proto uvažujeme v počátečnífázi objekt financovat případným Úvěrem
provozem s|užeb v objektu a případnými dotacemi. Pokud to bude možné.
proVoZU objektu' Získáváme tím
Ta dočasná nájemní sm|ouva nám umožnízískat čas na zjišťování možnostífinancování koupě a
riziko nák|adů od 1.3., kdy
určité
vyp|ývá
Z
toho
nesmysIně.
nezadIužiIi
obec
abychom
serioznírozhodnutí,
čas na kvaIifikované a

jsme se dobrovo|ně na
budeme pIatit ten sníženýnájem a nák|ady provozu do doby rozhodnutí vaIné hromady Čsvrs. My

peníze, které činíasi 340.000,- KČ
začátl<u mandátu vzda|i odměn a platů zastupitelů ve prospěch obce, a proto bychom ušetřené
Zároveň se a|e
ročně v případě potřeby použiIi na pokrytí těchto nákladů, protoŽe to stojí za ten pokus tento objekt získat'
ta
částka nák|adů
se
aby
budeme snažit během těchto tří měsícůnějaké peníze vydě|at provozem budovy v současnémstavu,
těch tří měsíců aIespoň trochu snížiIa.
sehnat financováni
Nikdyvšak nezavážeme a nezadIužíme obec, když totiž zjistíme během násIedujících týdnů a měsíců,že ne|ze
a
projekt
ukončíme nebudeme v něm
ve formě dotací či Úvěrů a Že neIze zajistit ekonomicky Únosný provoz budovy, tak zavčasu
dá|e pokračovat'
starosta otevírá diskusi k tomuto bodu:
rozhodnout.
Paní Sommerová se dotazuje Mgr' Němce, jak dlouho dopředu má dostat zastupite|ka smlouvu, aby by|a schopna
jinou'
možné.
Zda
to
má
odsouh|asit
a
sm|ouvu
Je|ikož dostaIa nějakou
'ie
jednání. Pokud z dnešnÍho
Mgr. Němec vysvětIuje, že dostaIa program jednání a podk|adové materiály, což by| návrh smIouvy k
jeIikož
nic, o čem byste vůbec
na
stoIe
projedna|,
nemáte
bod
tento
aby
se
nevadí,
vůbec
jeJnání vypIyne nějaká změna tak to
původnímu
materiálu.
pan
tomu
změny
oproti
vvsvět|iI
Tesner
nevědě|i a
verzi, která jde do
Pan TláskaI vysvětIuje, že jsme všichni dostaIi návrh smIouvy, který by| neakceptovatelný. Dnes tady máme
pro dnešní
překáŽkou
není
pro
Takže
to
pozitiv
obec.
do
a
š|i
upravovaIi
které
se
našich pozitiv, proto si myslí, Že veškeré body,
hl

asová

n

í.

jedná o ten stejný materiá| s dÍlčímiúpravamt,
Pan Tesner vysvět|uje, že návrh sm|ouvy jsme všichni již někoIikrát vidě|i a dnes se
které zde dnes by|y prezentovány a vysvětleny.
Němce, zda
Pan šorm se dotazuje, proč nedostaI tento materiá| k dispozici, aby si je mohl aIespoň přečíst'Dotazuje se Mgr.
je
jejím
legá|ní'
Zda
to
vyjádřit.
změnám
můžedostat zastupite| sm|ouvu na zasedánía má se k nía
kde se body Iiší
Mgr. Němec doporučuje, jeIikož máte text, se kterým jste byIiseznámeni, vzít text bod po bodu a říci i do zápisu
předIožen,
je
zasedání
na
který
projednává
materiál,
od pŮvodního návrhu smlouvy. Není nestandardní, že se na zastupite|stvu
může.
se
takto
a
obcích
o
Zákonem
V
se
,jednat
to
rozporu
pokud si zastupitelstvo projednávání tohoto bodu odsouhIasilo. Není
po
bodu'
bod
Ale doporučuje VZhIedem k dů|ežitosti sm|ouvy vzít sm|ouvu
pohIed. A to, že smIouvu
Pan Šorm se znoVU dotazuje, proč nedostaI Upravenou smIouvu předem. Pan Tesner vysvět|uje svůj
Pan Šormse
jich
ní
vyjadřova|i.
k
zúčastni|i,
v prvním znění dosta|i všichni předem a na pracovních schůzkách se, ti co se
se vše řeší
když
emai|y,
na
něko|ikastránkové
odpovídat
neúčastníschůzeka poŽaduje emai|ovou komunikaci. Pan Tesner odmítá
na schůzkách týmu, který se schází i na denní bázi'
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mohIi zapojit do činnosti, a|e neby|a akceptována.
Starosta souhIasí a Vysvět|uje, Že byla snaha, aby se všichni

připomínky pana Šorma jsou cenné a zapracované do smIouvy'
Paní Sommerová komentuje, že kvituje, Že zapracované

je nepředIožiI
provozu hoteIu, které nechce předIožit, nikdy nevyš|y, a proto
Pan Šorm komentu,je, že dřívějšíana|ýzy ohIedně
zastupitelstvu.
údajně snažil v minulosti hoteI koupit a nikdy prý někomu nevyděláva|.
Pan Jan Čermák kritizuje snahu o koupi hotelu, protože se

komerčním pohIedem. JeIikož panu Čermákovi to
Pan T|áskal vysvětIuje, Že obec nebude na projekt nah|ížet
vydělat na pokrytí nák|adů provozu a ne utvářet zisk'
nevycházelo, kdyŽ potřeboval mít zisk, a|e obec chce některou činností

pravděpodobně

je
krátké doby mě|a hotové detailní analýzy' Náš záměr
Pan Tesner vysvětluje, ie Žádná obec není v situaci, aby během této
by
které
titu|y,
moŽné
financovat z c]otací. Již máme zjištěny
samozřejmě dostat se k dotacím a tu největší část pokud možno
přidě|ujív
časovt . horizontu měsícůa Iet. Proto první krok nyní
případě
úspěchu
v
a
nám mohIi pomoct. Ale dotace se vyhIašují
provozem aIespoň sp|ácet úvěr a náklady objektu. JiŽ nyní máme pozitivní
spočívá v možnosti koupě objektu na Úvěr a snažit se
že zítra budeme mít řešení, jak objekt financovat. Našim
informace o moŽnosti dotací, Nicméně nemůŽeme počÍtats tím,
získat do majetku obce a provozovat v něm služby pro
záměrem není vytvářet ziskově Úspěšnou organizaci, aIe chceme objekt
My se nynÍ snaŽíme Využítpří|ežitosti, abychom o ni
obec a vymys|et a zrealizovat takový mode|, aby na tom obec netratiIa.
stytisíci korunami, kdyŽ to dopadne tím nejhorším
třemi
nepřišli' Podepsáním teto dočasnénájemní sm|ouvy zaÍížímeobecasi
nej|épe nuIa' A to se bavíme o násIedujících třech
a
méně
by|o
způsobem, ale my samozřejmě udě|áme všechno proto, aby to
přís|iby na úvěry a dotace, které máme, jsou reálné' To vše
měsících,coŽ je dostatečně dIouhá doba na to, abychom zjistiIi, Že
čas na vypracování studií a zjištění podrobných informací,
uděláme v nás|edujících dnech a týdnech. Touto sm|ouvou získáváme
či ne. Ale neznamená to v žádném případě, že bychom nyní
abychom mohli udělat kvalifikované rozhodnutí, zda objekt koupit
hotel zakonzervovaIi na ty tři měsíce tak nák|ady budou
obec zatěŽovaIl veIkými a dIouhodobými nák|ady. Pokud bychom dnes
pouze 60.000 měsíčně.

zprávu
Paní Sommerová kritizuje původníznění smIouvy a kritizuje důvodovou

k

tomuto projektu' Kritizuje, že předloŽené

bod, kde se mě|y kupovat věci movité v hodnotě asi miIion
informace by|y podIe ní špatnéa nedostatečné' Dotazuje se na další
když mu ty kaIkulace vychází, aby si obec mohIa mezitím
korun' Navrhuje panu EIefantovi, aby si hotel provozovaI sám na sebe,
vše rozmysIet a nic by

jíto nestáIo.

to bude stát tři sta tisíc mu připadá na rozpoČet této obce
Pan Šormto podporuje, protoŽe říct si, že v nejhorším případě nás
dIe odhadce prodejní strany. A na jeho dotazy
příliš veIkorysé. A jen opakuje, že v původnísmIouvě by| závazek ke kupní ceně
odpověd,. Není proti tomu, aIe nelze se podle něj
nikdo neodpovída| a na schůzku se nedostavi|, protoŽe nedosta| žádnou
o smlouvě kterou nyní dostat'
rozhodnout bez číse|a na základě podk|adů, které dostaI a rozhodovat
Starosta vysvětIuje, Že

k

invektivám
tomu sIouŽiIi schůzky a emaiIová komunikace, která se bohuže| často nevyhne

a

jasně řek|, že tento postup je správný, kdVž na zasedání zastupite|stva,
zbytečnostem ktomu neby|a určena. Pan Mgr' Němec
předIoŽiI Petr nebo Pave| a vy zde dě|áte trošku divadlo. Změny
které je pracovní a veřejné se prodiskutují všechny změny, ať to
pana Tesnera ať nás seznámí s těmi změnami, abychom o
se zapracovaly co moŽná nej|épe, tak co pořád chcete' Proto nechte
nich mohli hlasovat.
než se obec nečemu zaváŽe, aby nedoš|o kznehodnocení
Pan Jan Cermák se ZnoVU dotazuje, zda bude projekt řádně spočítán
jeho majetku v obci.
nyní, že objekt uchvátí někdo jiný a obec můŽe navždy ztratit
starosta vysvět|uje, Že se můžestát, pokud se k tomu nepostavíme
jiŽ dva zájemce na provoz či koupi hoteIu, jeden je
příležitost mít centrum obce i objekt hote|u' Vysvět|uje, Že ČSVTS tvrdí, že má
např. zájemce na provoz nemocných s AIzheimerovou chorobou.

firma a mohlo by to dopadnout jako v 5rbsku, kde nyní takto
Pan T|áskal vysvětIuje, Že se můžestát, že hoteI koupí neÚspěšná
by se z hote|u stát také ubytovna zahraničních dě|níkŮ, coŽ by
zchátra|ou budovu musí obec na v|astní nák|ady demolovat' MohIa
zde byd|íme a taky chceme, aby to mohIo Iidem
pro obec nebylo taky přínosem. My to chceme uděIat pro dobro obce a také
sIouŽit.

VysvětIuje, Že provoz HoteIu Karlík jako hotelu byl vždy
Pan Elefant nechápe, Že zde od samého začátku slyšímesamé negace.
které jsem měl možnost jako spolumajitel řídit v Ietech 1999 aŽ
v mínusu, ale HoteI Kar|ík jako výcvikové a výukové středisko,
Souhlasí s místostarostou, že pokud se dnes zastupite|stvo
2005 by|o jedno z ne,vytíženějšíchvýukových středisek v oko|í Prahy.
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a|espoň nepokusí nějak získat objekt hotelu, můžese Iehce stát případ, kdy se umístění nepřizpůsobivých občanůV repub|ice řeší
koupí podobné nemovitostí a jejich umístěním tam. V roce 2000 se do domu investova|o 12 milionů korun, v roce 2006 da|ší

investice na výměnu oken. Budova tudížnení ve špatném stavu. Ale provozovat zde hote|, není nejšťastnějšířešení. Proto to
některým nájemcům nevyš|o. A|e nabízíse využítobjekt na sIužby, které jsme již prezentova|y, jako je škoIka, dům
s pečovate|skou s|užbou, rehabilitační zařízení atp. Konstatuj e, že za současnéhoprovozu jsou výše zá|oh na energie cca 45.000
Kč. Tzn. v případě zakonzervování, budou určitě nižší.V předběžných jednáních vyjednáváme i možnost vaření pro charitu, aIe
ne|ze v tak krátké době mít vše již předpřipravené' My na tom pracujeme'
Ing' HaIen komentuje, že myš|enka získánÍ objektu se mu |Íbí, ale chybí mu zde hotová studie provediteInosti tohoto projektu.
Předpok|ádá, že tato studie se neudě|á za týden a doufá, že na základě této studie se teprve bude dě|at rozhodnutí o koup|.
V tomto duchu posouzení provedite|nosti i souh|así s určitým rizikem krátkodobého finančníhozatížen(obce' aIe musí bÝt Vidět
konkrétnía prokazate|ná čís|a,že to jde uskutečnit nebo nejde'

Pan Tesner opakuje odůvodnění, proč tu sm|ouvu máme podepsat od 1.3. Máme na stole nák|ady provozu budovy současného
nájemce, které však mohou být v reá|u nižšíuž jen proto, jakým způsobem se např. nešetrně budova vytápí. Je|ikož chceme tyto
3 měsíce využítprávě k tomu, abychom vypracovali tzv. studii provediteInosti, můžemezvoIit někoIik variant prozatímniho
provozu budovy' Varianta jedna je zakonzervování budovy a sníženínák|adů na provoz na minimum, varianta dvě, kdy se
budeme snažit trochu hotel provozovat a tím vydě|at alespoň nějaké peníze, které by Částečně pokry|y náklady obce' Současné
nák|ady objektu by tedy by|y sníŽený nájem, energie a platby za teIefon a odpad což činí99.50o Kč měsíčně.Z toho zálohy na
energie určitě snížímena minimum. Tzn. že by se to dalo snížitna cca 60.000 měsíčně. Jednáme s bezpečnostnís|užbou, která by
zde mohla dočasně sídIit a zdarma objekt hlídat. Z původnÍnabídky Čsvrs, koy rrám chtě|i hoteI pouze komerčně nabídnout,
jsme vyjednaIi vsoučasnédobě nejvýhodnější podmínky, kdy nám snížiIi nájem na poIovinu, souhIasiIi
s možností kdykoli
vypovědět smIouvu bez důvodu, bez pop|atků a k ničemu se zatím nebudeme Zavazovat. Pouze pokud chceme získat nějaký čas
na hIedánífinancování a způsobu provozováni objektu, musíme podepsat tuto dočasnou smlouvu a máme zhruba 3 měsíce na
rozhodnutÍ' Nechceme jen tak utratit peníze za dočasný pronájem, ale na druhou stlanu starosta, místostarosta i část zastupitelů
se dobrovoIně vzdaIi pIatů a odměn ve prospěch obce, a pokud by se tyto penÍze musely utratit ce|é Za toto přechodné období,
jsou to peníze, které by obec bez tohoto kroku zastupite|ů steině neměla'

starosta vysvětluje, že se snažímezískat nějaký čas, jelikož objekt chceme, aIe samozřejmě ne za každou cenu' Proto navrhuIe,
abychom si s chladnou hlavou neháze|y klacky pod nohy a věnovaIijsme čas té kvalitnístUdii.
Pan Velebi| souhlasí, jít do podpisu smlouvy a zkusit získat a čas na správné rozhodnutí. Ptá se však, na čas od kdy víme o

moŽnosti prodeje hote|u. Doporučuje zapojit bez emocÍvšechny možné odborníky z Kar|íka, je|ikož je to zájem ce|ého Kar|íka.

Pan T|áskaI vysvět|uje, že jsme o možnosti koupě hote|u vědě|i až od konce Iedna. Nikdo z nás o dřívěišÍch informacích
nevědě|.

Mgr' Němec vysvětluje, že obec je dnes vsituaci, kdy je tlačená v|astníkem, který chce aby mu někdo od 1.3' p|atil nájem

a

zák|adní provoz budovy. Riziko obce je maximá|ně těch třista tisíc za tři a pů| měsíce. PIusový je fakt, že obec můŽe připravit
studii reá|né proveditelnosti, můžese pokusit získat zdroje financování. DnešnÍ zasedání nenÍ o koupi hote|u, je o získání času na
dalšíjednání,na vypracování ana|ýz atd. BohužeI je to o tom, že ten vlastník chce mít i tři a pů| měsíce zapIacené. Dnes se má
schválit nájem té budovy na zhruba tuto krátkou dobu, obec má moŽnost kdykoIi sm|ouvu vypovědět s patnácti denní výpovědní
lhůtou, pokud zjistí, že je projekt neproveditelný' Nějaké peníze to stát bude. NuIa to nebude' Doporučuje, že o tomto
monoU
dnes zastupite|é v klidu hIasovat. Dnes je Zde tato příležitost azítrazde možná nebude. Ale to z vás nikdo nemůževědět.

Pan Cerný se chce k tomUto připojit a doporučuje hIasovat. Zejména pokud se zastupite|é zřekli svých odměn' které chtějí nyní
investovat do tohoto pokusu o získání objektu pro obec. Proto by nechal tuto nájemní smIouvu odhIasovat. otázka
koupe je
druhá věc a bude se jistě ještě projednávat na da|šímzasedání až na základě studie.
Pan Kustoš souhlasí s touto přípravnou dobou a zajímá ho, kdo konkrétně bude jednat v jednotIivých oblastech za obec a kdv
toho budou Výstupy.

z

PaníSommerová se zastává pana Šorma ohledně jeho správných připomínek ke smIouvě.
Pan Sorm říká,že by bylo hezké pro obec v|astnit objekt, stejně tak by by|o bezvadné, kdyby vlastniI Mercedesa. Podmínkv za
jakých se nabyde hote| jsou reIevantní. Je|ikož v programu schůze by|o jednání o koupi.
starosta objasňuje, že něco jiného je vypsaný návrh programu schůze a něco jiného je na čem se ko|ektivní orgán dohodne.
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již
Pan Šormse dotazuje, proč jsme nedostaIi dnes nějaké čís|a,jeIikoŽ již minu|é zasedáníjsme se o tom baviIi' A dnes očekávaI
podkIadech'
pronájem
v
a neby|o to
konkrétníčÍs|a.Proč tedy nebyl návrh dnešního programu na dočasný

Pan TIáskaI doporučuje ukončit osobní dohady a navrhuje pokračovat, abychom se k něčemu dopracovaIi. Co se týČe
jednot|ivých oblastí finančnízdroje hIedá pan lng. Černý a pan Tláska|, ško|ku pan Tesner, na řešenídomu s pečovate|skou
službou pracuje nás pět dohromady, provoz pan E|efant, hIedání odběrate|ů vývařovny pan starosta. Do 15. května bychom
v

tom měli mít jasno.

Pan čermák se ptá na transparentnost a odbornost p|ánovaných kroků' Chybí mu konkrétníčís|o,cena.
Pan Tesner vysvětIuje, že dnes máme, právě proto Veřejné Zastupitelstvo kde před veřejností prezentujeme konkrétní informace.
Cena se pohybuje mezi 16 a 17 miliony.

Mgr. Němec vysvětIuje, Že pokud se vůbec dostaneme kjednání o prodejní ceně (aIe o tom dnešnízasedání není) tak budeme
jednat o konkrétní ceně prodeje' AIe dnes v nájemní smIouvě máme paragraf, který toto ošetřuje tím, že cena prodeje bude
stanovena dohodou smIuvních stran na zák|adě znaIeckého posudku. Pokud se nedohodneme, tak se smIouva nepodepíše. A
občanémají možnost se na zasedání vyjadřovat a komentovat.
Pan Rumler předpok|ádá, že o koupi hoteIu se bude ještě jednat a hodnotí pozitivně rozhodnUtÍ zastupite|ů, že nák|ady nesou
zřeknutím se svých odměn a trávením svého voIného času na snaze využitía získáníhoteIu. Upozorňuje na fakt, že žádná studie
neznamená, že v praxi to podIe ní bude fungovat. Doporučuje využití odborné externí poradenské firmy. A doporučuje mít na
paměti i katastrofický scénář'
Starosta přečetl původnínávrh usnesení, aby se případně mohI upravit.
Pan Tesner přečetl návrh sm|ouvy včetně zapracovaných změn, oproti půVodnímunávrhu, zejména týkajícíchse nové moŽnosti
bezdůvodnépatnáctidenní výpovědní |hůty a stanovení případné kupní ceny stanovené dohodou smIuvních stran. Včetně

případné koupě movitého majetku, jehož finá|ní cenu cca 900'000 nejspíš neovlivníme.
Po

wsvětlenívšech bodů smlouvy

starosta formuluje usnesení:
ZastupiteIstvo obce Kar|ík schvalu,je uzavření nájemní smIouvy s Čsvrs na pronájem nemovitého a movitého majetku hoteIu
Karlík dIe před|oženého a dop|něného návrhu sm|ouvy
starosta dává hIasovat' zda ZastupiteIstvo přijímá návrh usnesení
Pro:

6

Proti:0

Zdrže| se: 1

Usnesení by|o přijato.
starosta formuIuje usnesení:
Zastupitelstvo se dobrovoIně zavazuje:
dl

n

epřekročit záv azek 300.000,-

Pro:2 Proti:
NebyIo přijato
b)

ZdržeI se: 0

neuzavření sm|ouvy ani na zvýšené nájemné ve znění před|oženém bez projednánÍ na zastupitelstvu

2

Proti:
Pro
Neby|o přijato

rl

5

5

Zdrže| se: 0

neuzavřít kupní smlouvu bez zasedání zastupite|stva
Pro:

1

Proti:

4

Zdrže| se:2
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3.

Diskuse

starosta ukončuje tento bod a končízasedání

V Kar|íku dne 7' Března 2009

Zapsa|:

Tomáš Tesner

uven

| :

Jan TláskaI

místosta rosta
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