Proti:0

7

Zdrželi se:0
ještě
jeho
námitky k předminulému zápisu na dalšízasedání, je|ikož nebyly
Pan šorm navrhuje odsunout
Pro:

projednány.
l1snesení

č. 5fr.020a9:

zastupitelstvo

Proti:0

Pro: 7

Zo Karlík přesunuje námitky pana šorma z předminulého zastupitelsfua na další
Zdrželi se: a

Schvá|ení zápisu z minu|ého zastupite|stva.
|}snesení č. 6A02009: Zo Kartík schvoluje zópis z 9. zasedóní zastupitels.tva obce Karlík

Proti:0

2.

Pro: 5

Zdrželi se: 2

Zpráva starostv:

Starosta informuje o jednáních starostů sdruženíDo|ní Berounka a Kar|štejnska
jízdního řádu by| k připomínkám
Dopravní obs|užnost - prod|oužení|inky 448 a úprava jízdního řádu. Návrh
pro obec
vyvěšen na úřední desce. Náklady na rozšířenív|astní dopravní obslužnosti by|y zatím odhadnuty
Kar|ík na cca 7.500,. Kč měsíčně.
Dohodnuta naučná stezka ,,Cesta královny E|išky,. povede přes Karlík a Mořinku až na Kar|štějn.
účastnitje vítán.
5. a 6. června bude cesta Karla lV. z Pražskéhohradu na Kar|štejn. Kdo se bude chtít
písemná smlouva.
žádná
třeba
štotstý obvod a školní docházka je dohodnuta s Dobřichovicemi' Neby|a
se již dotazova|. Pan
Pan šorm se dotazuje, zda je nějaká dohoda oh|edně ško|ky v Dobřichovicích, na kterou
prob|émy.
starosta vysvět|uje, že školka je zajištěna, ale jako ve všech oko|ních ško|kách má kapacitní

šorm
oprava ViničnéaIeje se zatím odsouvá, nebyly zatím dodány návrhy na dodavate|ské firmy. Pan
navrhuje, aby se podávaly veřejné výzvy, aby zastupite|é nemuse|i dodávat návrhy firem.
3. Zpráva předsedv kontro|ního vÝboru

kontro|ního
Pan Tesner konstatuje, že kontrolnívýbor udě|aI první kontro|ní schůzku, kterou musí dle sdělení

úřadu
orgánu MV dě|at minimá|ně jednou za 3 měsíce. Vzhledem k podrobné zprávě o činnosti obecního
jsme kontro|ova|ipouze plněníusneseníz minu|ých dvou zasedání,viz. pří|oha ,,lpráva předsedy kontrolního
výboru,,
IJsnesení č, 7\02aog: Zastupitelsvo bere zprávu předsedy kontrolního výboru
období na vědomí.

Proti:

O

Pro:5

o

činnosti za minulé

Zdrželi se: 2

příjmy a
Pan Černýinformuje o stavu rozpočtu obce za |etošní rok, zejména o změnách v po|ožkách daňové
bude
se
možnérezervy pro investice, viz. příloha zápisu ,,zpráva předsedy finančníhovýboru,.. opatření
jelikož podklady neby|y
schva|ovat až na da|šímzastupite|stvu. Dříve neby|o možno zprávu odes|at,
k dispozici.

IJsnesení č. 8/1o/2aa9: Zastupitelstvo bere zpróvu předsedy finančníhovýboru na vědomí, konkrétně
bere na vědomí předtožený návrh rozpočtového opotření obce Karlík, kteý bude přílohou zápisu

Proti:

7

Pro:5

Zdrželi se:

7

(lntegrovanÝ operační proqraml
5. Proiednání a schvá|ení podmínek o poskvtnutí dotace z programu |oP
na technické a techno|ogické wbavení místního pracoviště Czech PolNT.
to
Starosta informuje, že k získání dotace na technické vybavení pro Czech Point je třeba podat žádost,a
přístupu občanů
včetně usnesením zastupitelstva. |nvestice je v řádu něko|ika tisíc a má s|oužit snadnějšímu
k úřadům.

|Jsneseníč.9A02a09: Zastupitelstvo obce Kortík souhldsí s Podmínkami Rozhodnutí
Zápis z 10. Zasedání zastupite]stva ob ce Karlík

o

poskytnutí dotdce
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z

programu IoP (|ntegrovaný operačni program) nd technické a technalogické vybavení místního

pracoviště Czech

Proti:0

PotNT

Pro:4

Zdrželi se: 3

podé| Karlické
6. schválení žádosti o poskvtnutí dotace z oroeramu FROM na proiekt: oprava chodníku
u|ice v obci Kar!ík.

Aby moh|a být žádost podána, je opět třeba usnesení zastupite|sWa. Spo|uúčastje ve|mi rnýhodná - pouze
5%o. Pro tento případ tedy cca 160.000,- z celkové částky cca 3.2 milíonů.A moh| by se tak vybudovat
chodník od kostela k hote|u a zvýšit tak bezpečnějšíprůchod Kar|íkem.
|Jsnesení č. rcn02a0g: Zostupitelstvo obce KartÍk souhlosí s podóním žódosti o dotaci
z progrdmu FR1M (Fond rozvoje měst a obcí) na projekt: oprdvd chodníku podél Karlické ulice v obci
Zdrželi se: 0
Pro:7
Proti:0
Karlík

7. Proiednání zpráw o vÝs|edku přezkoumání hospodaření obce za rok 20o8 Kraiským

úřadem

Středočeského kra ie' od borem finančn í kontrolv.
Kontro|ní protoko| upozorniI na nedostatky při inventarizaci majetku obce. Viz. zpráva, která bude pří|ohou
zápisu. Zastupitelstvo ukládá starostovi dohlédnout na nápravu.
fina/2009: zastupitelstvo schvaluje výsledek hospodaření za rok 20a8 s výhradou.
|Jsnesení

č.

Přezkoumáním Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem finančníkontroly, č.i. ao97un009/KusK
byty ziištěny méně zóvdžné nedostatky dle 5 7o, odst. 3, písm. b) Zákona č 420/2N4 Sb. (inventurní
sezndmy majetku neobsahovdty předepsoné nótežitosti, zákon vyžoduje inventurní soupisy se všemi
nóIežitostmi).

Proti:O

8. Proiednání zprávv o

Pro: 5

Zdrželi se: 2

vÚsIedku právního auditu

zastu nitelsWa í2002.2008l a ied nacího řádu zastu

ve věcech smluvních vztahů. zápisů ze zasedání

pitelsNa.

Právní audit odha|iI značnénedostatky z|et2oa2.2008 při uzavírání různých smluvních vztahů obce a třetích
stran, dá|e nedostatky v zápisech ze zasedání zastupite|stva. Starosta v následujícím období uvede, pokud to
bude možné,všechny případy do pořádku.

č. pn0/2@9:

zostupitelsMo bere Zpróvu o výsledku právního auditu ve věcech
smluvních vztahů, zápisů ze zasedóní zastupitelsttto (2ffi2-2008) o jednacího řódu zastupitelsitd na
vědomí a ukltúdti starostovi učinit nezbytné úkony k přijetí ndpruvných opatření.
Zdrželi se: 2
Pro:5
Proil: A
|Jsnesení

9. Aktuálním stav pronáimu obiektu Hotel Karlík a da|šípostup obce.

Pan E|efant informoval o jednáních, které stá|e probíhají. Jedná se stá|e o možnost využitíobjektu jako
seniorského domu, dá|e pak možnost pronájmu kuchařskému institutu. Vše je však zatím vjednání. Pan
Tesner dodává, že se zatím nepodařilo zajistit pro současné dny a týdny zájemce o krátkodobé využití
objektu. Projekt senior domu však nejspíšneumožnínákup objektu na hypotéku, proto jsou v jednáníještě
dalšídvě možnosti. Zároveň jsme informovali současnéhomajite|e CSWS o stavu věci, aby by|i připraveni i
na variantu, že od da|šíchkroků k získání objektu odstoupíme. V současnosti jsme náklady na konzervaci
budovy sníži|ina minimum.
Usnesení č. BAa2@9: zastupitelstvo bere zpróvu o stdvu praiektu Hotel Korlík na vědomí.

Proti:0

10. Proiednání a

Pro:5

Zdrželi se: 2

schvá|ení obecně závazné whláškv č. 1 2009

o

stanovení rystému shromažďování.
sběru. ořepraw třídění' wužívánía odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem.

Zápis z 10' Zasedání zasfu pite|stva obce Karlík
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