Zápis z 10. zasedání zastupite|stva obce Karlík
ze dne 14. 4,2oo9,18:30 obecní úřad Karlík

Přítomni: zastupite|é: 7 (ŠtroíT|áska|, Sommerová, E|efant, Tesner, Černý Šorm)

omluveni:

0

občané: 9

Starosta MUDr. ŠtrofzahájiI zasedání, konstatova|, že zastupiteIstvo je usnášeníschopné.
Starosta navrhl zapisovatele pana Tesnera.
Hlasování pro pana Tesnera jako zapisovatele: Proti: 0 Pro: 5 Zdrže|i se: 2
Zapisovatelem byl zvolen pan Tesner
Starosta navrhuje ověřovateIe zápisu pana Černého
H|asování pro ověřovatete zápisu pana černého: Proti: 0 Pro:4 Zdrže|ise: 3
Starosta navrhuje ověřovate|e zápisu pana E|efanta
H]asování pro ověřovate|e zápisu pana E|efanta: Proti: 0 Pro:4 Zdrželi se: 3
ověřovateIi zápisu byIi zvoIeni pan EIefant a pan Černý.

Návrh programu jednání:
Starosta navrh| doplnit jím před|ožený návrh programu jednání

o

da|šíbody (viz dá|e body, kde by|o

hIasováno):

1'. Zahájení, návrh programu, projednání námitek a návrhů, schvólení zápisu

z

minulého jednóní

zastupitelstva.
Hlasování o doplnění progrdm, včetně doplnění schvólení zápisu z minulého jednóní zastupitelstva:

2'
3'
4'
5.

Proti:

0

Pro:

7

Zdrželi se: 0

Zpráva starosty.
Zpráva předsedy kontro|ního výboru.
Zpráva předsedy finančníhovýboru (Návrh na rozpočtovéopatření obce).

Projednání a schvá|ení podmínek o poskytnutí dotace z programu loP (lntegrovaný operačníprogram)
na technické a techno|ogické vybavení místního pracoviště Czech PoINT. P. Šormse konstatuje, že
nedostal materiály předem. Starosta sděluje, že participace obce je minimá|ní.
Hlasování o zořazení bodu 5 do programu jednání:

6.

0

6

Zdrželi se: 7
Schvá|ení žádosti o poskytnutí dotace z programu FROM (fond rozvoje obcí a měst) na projekt - oprava
Proti:

Pro:

chodníku podé| Kar|ické u|ice v obci Kar|ík.
Hlasovóní o zařazení bodu 6 do progromu jednání:

7.
8.
9.

0

7

Zdrželi se:0
Projednání zprávy o výs|edku přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje,

Proti:

Pro:

od borem fi nančníkontro|y.

Projednání zprávy
za st u p

o

výsledku právního auditu ve věcech smIuvních vztahů, zápisů ze zasedání

ite stv a (2oo2-2o08 ) a j ed
I

n a c íh

o

řá d

u za st

u p

ite |stva.

Aktuá|nístav pronájmu objektu Hotel Karlík a da|šípostup obce'

10. Projednání a schvá|ení obecně závazné vyh|ášky č. /2009 o stanovení systému shromaždbvání, sběru,
přepravy, třídění, využíváníaodstraňováníkomuná|ních odpadů a nak|ádáníse stavebním odpadem.
11.. Projednání návrhu sm|ouvy o zabezpečenízneškodnění odpadů pro obec.
Hlosovóní o vypuštění druhé čósti bodu 77 ,,vyhláška o poplatku za užíváníveřejného prostranství..z
programu jednání:
Proti:

0

Pro:

7

Zdrželi se: 0

1'2. Příprava územníhop|ánu obce, schválení rozhodnutío pořízení ÚP a určeníč|enazastupitelstva.
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Hlasování o rozšířenía zařození bodu 72 do progromu jednání:
Proti:

7

Pro:5 Zdrželi se: 7

13' Žádost pana Danie|a Krče o vyjádření obce, zda |ze stavět stavby pro bydlení na pozemku s parcelním
číslemt871B6. Jedná se o p|ně zasíťovanouparcelu určenou k výstavbě ještě před stanovením hranic
zastavěného území(duben 2008).
S odvo|áním se na stavební zákon č. 1832006 Sb. v plném znění, 5 188a, odst.1c předpok|ádá, že tomu

nic nebrání, a|e rád by znal oficiá|ní stanovisko obce.

Hlasovóní o zařazení bodu 73 do programu jednóní:

Pro: 7 Zdrželi se: 0
H|ásná Třebáň o stanovisko k projektové dokumentaci H|ásná Třebáň
Žádost
obce
14.
etapa, za účelemvydáníúzemníhorozhodnutína tuto stavbu. Podk|ady při|oženy.
Hlasování o zařození bodu 14 do programu jednúní:

Proti:0

Proti:

7

-

Rovina Vodovod

|.

Pro:6 Zdrželi se:0

15. Prodej části pozemku čís|okatastr. L76!1' o výměře 60 m čtver.manže|ůmBahulovým. Neby|o formá|ně
správně, proto musíme korigovat.

Hlosovóní o zařazení bodu 75 do programu jednání:

7

o

Pro:

Proti:

0

Pro:

6

Proti:

0

Pro:

7

Zdrželi se: o
16. Prodej části pozemku čís|okatastr. I7ou1' o výměře 7 m čtver. Panu Zbyňku Mert|ovi a paní Markétě
štěchové. Stejně jako bod 15'
Hlasovóní o zařazení bodu 76 do programu jednání:
Proti:

Zdrželi se: 7
17. Projednání žádosti Mi|ana Jakubce o souh|as obce s převedením části pozemku č. parc. 151.3 (ulice
Skalická) z majetku manže|ůFryšových do majetku obce bezúp|atným způsobem.
Hlasování o zařazení bodu 77 do programu jednání:
Zdrželi se: 0

].8. PaníSommerová navrhuje zařadit zprávu o rekonstrukci uIic Příčná/B|atnická

Hlasování o zařození bodu 78 do programu jednóní:

o

3

Zdrželi se: 4
Bod 78 nebyl zařazen nd program jednóní.
19. č|enstvíobceKar|ík ve Svazu měst a obcí ČR.
20. Různé(lnformace o chodníku do Dobřichovic, o školském obvodu, o hřbitově, další)
2L. Diskuse
Proti:

Pro:

č. 1A02009: Zo

Karlík schvaluje program 10. tednání zastupitelstvo obce
Hlosovóní o schváIení celkového předloženého programu jednání:
IJsnesení

Proti:

1.

0

Pro:

5

Zdrželi se: 2

Proiednání námitek a návrhů. schválení zápisu z minu|ého iednání zastuoite|stva.
a/ námitky paní Sommerové k zápisu z 9. Zasedání

-

Pravopisné chyby v zápise z minu|ého zasedání
|Jsnesení č, 2110/2009: Zo Karlík přijímó námitku poní Sommerové k zópisu č. 9
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželi se: 3

-

Chybíčís|ováníusnesení
Usneseníč. 3A020o9: Zo Karlík přijímó nómitku paní Sommerové k zópisu č.9
Pro:7
Zdrželi se: 0
Proti: 0

-

Chybí námitky jako pří|ohy zápisu ze zasedání

IJsneseníč.aA0r2009: Zo Karlík přijímú nómitku paní Sommerové k zápisu č.9
é!)Bw@}:#s-*#;l*.s*4@Bl]*.#l\P5s]Élfi.?*.ji!.]!3!E$]f:]ý:éťý:P:í'ýFÉJ'.s}.l]P4**:y!ť'ý3}á31+{řsý'i]i:66iB?:ý::.w
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