Zápis z 1l. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 19. 5. 2009
Zabájení (v 8. l5 hod')

Karlík

Starosta konstatuje, Že z celkového počtu 7 členůzastupitelstva je přítomno 5 č|enů1Štrof,
Tláskal. Sommerová, Tesner, Černý).zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné,omluven je ing.
Elefant, chybí M' Šorm.
Zapisovatelem je navržen J. Tláskal, Pro: 4 proti: 0 zdrže| se: 1 Zapisovatelem zvolen pan
Tláskal

ověřovateli zápisu navrŽeni: J' Cemý Pro: 4 proti: 0 zdrže| se

I

T. Tesner Pro: 4 proti: 0 zdržel se
jsou
ověřovateli zápisu
a pan Cerný a pan Tesner.
Dostavil se M. Šorm,přítomno 6 členůzastupitelstva (cca 8.20h)'

I

Návrh programu jednání:

o
o
o

Zahójení, projednóní námitek a návrhů, schválení zápisu.
Zpráva Starosty'
Zprciva předsedy kontrolního výboru.

o

Zprávapředsedy.finančního výboru.

o

Kontrola úkolů.

o

Projednání zprdvy o výsledku kontroly Ministerstva vnitra' odboru dozoru a kontroly
veřeiné správy.

o

Schválení zpracování a podání žádosti o dotaci Středočeského kraje na projekt..
obnova a rozšířeníploch veřejné zeleně v intravilánu obce Karlík.

o

Schvťjlení zpracování a podóní žťidosti o dotaci Středočeského kraje na projekt,.
Výsadba nových stromořadí v extravilánu obce Karlík.

o

Žádost obce Hlásná Třebóň o stanovisko kprojektové dokumentaci Hlásná Třebáň
Rovina Vodovod I. etapa, za účelemvydóní územníhorozhodnutí na tuto stavbu
revokace.

o

Aktuálním stav pronájmu objektu Hotel Karlík a dalšípostup obce.

o

Příprava územníhoplánu obce'

o

Zpróva knihovny obce

o

Prodej části pozemku číslokatastr. 1769/] o výměře 60

o

Prodej čťlstipozemku číslokaÍastr. 1702/1 o výměře 7 m2 Panu Zb1,ňku Mertlovi a
paní Markétě Šachové.

o

Projednání stavu ulice Zahradní.

m2

manželum Bahulovým.

o

Různé(Informace o chodníku a další)

o

Diskuse.

oznámený návrh programu jednání je na návrh starosty upraven' vypuštěny jsou body
týkajícíse zpráv a kontroly úkolů,informace o hotelu a územnímplánu, zpráva knihovny,
body prodeje pozemků a bod u|ice Zahradní: hlasuje Se o kaŽdém bodu zvlášt'. Výsledný
program jednání je přijat usnesením:

Usnesení č. Ill1l2009.. Zo Karlík schvaluje program jednání.
Pro:6. proti: 0, zdrŽel se:0
Schválený program jednání:

1.
2.

Zahájení,, projednání námitek a návrhů, schválení zápisu.
Schválení zpracování a podání žádosti o dotaci Středočeského kraje na projekt:
Obnova a rozšířeníploch veřejné zeleně v intravilánu obce Karlík.

3.

Schválení zpracování a podání žádosti o dotaci Středočeského kraje na projekt:
Výsadba nových stromořadí v extravilánu obce Karlík.

4. Projednání zprávy protokolu Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly
veřejné sprály.

5. Informace o aktuálním stavu Žádosti obce Hlásná Třebáň o

stanovisko
_
k projektové dokumentaci Hlásná Třebáň Rovina Vodovod I. etapa, za účelem
rydání územníhorozhodnutí na tuto stavbu.

6.

Různé.

7.

Diskuse.

1. Projednání námitek a návrhů, schválení zápisu z minulého jednání
zastupitelstva:
Starosta na zák|adě (Jsnesení č. 5/10/2009.. ,,Zo Karlík přesunuje námittq, pana Šorma
z předminulého zastupitelstva na dalšízasÍupitelsvo.. předloŽil zastupitelstvu texty M. Sorma
vchronologické řadě kprojednáni (příloha č. 1, ...listů|. Podiskusi o tom, co je vtextu
námitka a co jiná kategorie (úvaha, návrh, doporučení,atp.) navrhl pan Šorm, Že provede
revizi vlastních textů z předchozího období a aktuální témata a body Znovu předloŽí. Žaaatez
o doplnění vyjádření T. Tesnera, Že,,kdyžvitězné sdruŽení vyhrálo volby, chce prosazovat
svůj program..

Námitk}'pana Sorma k zápisu l0. ZZo (příloha č. 2)
k bodu (1) zápisu z minulého zastupitelstva: ..pan Šormnenavrhuje odsunout námitky
k předminulému zápisu na dalšízasedání, ale... navrhl jejich odloŽení .,(a to
z technických důvodů)

