Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Karlík
ze dne 12. srPna 2009 od 18.30 hodin

1.

Zahá'.j,ení (v 18.30. 00 hod.)

Starosta konstafuj e, že z celkového počfu 7
usnášeníschopné, občan pĚítomno 25
Zaptsovatelem je navržen T. Tesner.
ověŤovateli zápisu navrženi: J. Tláskal,

člen zastupitelsfua je

.

J. ČernÝ'

.
.
o
.
.
.
.
.
o
.

Pro: 5 proti:
Pro: 5 proti:
Pro: 4 proti:

l

I
I

pŤítomno 7 členri a zasfupitelstvo je ted.v

zdrže| se: 1
zďrŽel se. 1
zdrže| se: 2

Á.

Návrh programu jednání:
Zahájen, návrh programu, projednání námitek a níwhŮ, schvií'lení ápisu.
Zpráva staÍosty (uzavŤení kontroly, hotel, aQ.)
Jednací iád zastupitelstva obce Karlík _ novela.
Bahulovjm'
Schvá']ení podmínek prodeje čr{sti pozemku číslokatastr. 1769/l o ufoněŤe 60 m, manželiim
a
Schválení podmínek prodeje části pozemku čislo katastr. 1702/1 o v]foněŤe 7 m, panu Zb1' ku Mertlovi
paní Markďě Štěchové.

_
Projednrítrí smlouly o parbeÍství mezi Svazkem obcí Region Dolní Berounka a
Turinka 2009.
Projednrárrrí smlouly o odkupu pozemk za rič-elem opravy a stavby chodníku.

obcí Karlík k projektu

Prqiednaní bezplarné vjprijčky pozemku od SÚs Kladno za čelem opraly chodniku podél Karlické ulice.
Projedními možnosti efektiwího vyržiti majďku pro rozvoj obce.
Rriané (ulice Zahradní' atd.)

Hlasoviiní o schviilení navrženého programu jednání.
Usnesení č. 1I12t2oO
Pro:

7

prď:

Zo Kar|ik schvaluje pied|oženf prograrn jednáni

0

zdržel se: 0

B.

Projednání námitek a návrhrin schvá|ení zápisu z minulého jednrínízastupitelstva:

.

ing. Sommerove žÁÁil" ůy námltky byly zveiejněny na webu v plném znění
H|asoviíní,zda pŤij ímáme n.íLmitku.
proti: 0 zdržel se: 0
Pro: 7
námitka ing. Sommerové k námitce Z května a formulaci v zápisu.
Formální námitku zastupitelstvo akcepfuje a pŤijímá.
Hlasování, zda pŤrjímáme námitku.
proti: 0 zdržel se:0
Pro: 7
Ing. Sommerová byla na minulém zastupitelstvu zásadně proti pŤijetí dotace na Zele . Peníze by využila

Ná'rnitkv k minulému ápisu

.

jinak.

Hlasováni, zda pŤijímáme námitku.

.
.

Pro..1

proti:

Pro: 7

proti: 0

0

zdrže| se: 0

Námitka paní Sbmmerové k námitce pana Šo.*a; v zápisu nebylo' že nedošlo k pŤedloženíSmlouw
mezipanem Elefantem a obcí, jelikož v daném okamžiku na obci nebyla.
Hlasování, zda pŤijímáme námitku.
proti: 0 zďrŽe| se: 0
Pro: 7
Námitka pana Šo.'naproti zápisu, kde se konstafuj e, že zasfupitelstvo Smlouvu schválilo.
Hlasován i, zda pŤijímáme námitku.
zdrže| se: 0

Námitka proti zápisu, že nebyl pŤedložen protokol o kontrole podle zákona o obcích. PŤedseda
nedoložil, že svolal všechny členy vyboru. Pan Tesner vysvět|I|, že pan Sorm nemá pravdu, a na

vysvětlenou citova| ze zákona o obcích paragrafu 119 odstavce 3' kde se jasně Ťíká, že kontrolní vybor
poria zápis z kontroly a pŤedl oži jej zastupitelstvu, o žádnémprotokolu se nehovofí.
Hlasován
Pro: 3

i,

zda pŤijímáme námitku.

Usnesení č. 02lt2t2oo9:
Pro:

.
o
.
.
.
.

o
.

2.

6

zdrželse: 1

proti: 3

proti: 0

Za Karlík schvaluje
zdrže| se.

Námitka se nepŤijímá.

zápis z 1I. zasedání

Zo Kar|ík ze dne

19. 5. 09.

1

Zpráva starosty

Informace o uzavŤení kantroly Ministerstva

,W

tra, odboru dozoru a kontroly veŤejné spravy'

Dotace na Czech Point celkové náklady 93.927,- Kč, spoluučast obce je 15%:14.090'-Kč
jelikož nelze
Museli jsme vrátjt dotaci na projekt cyklostezV z Dobtichovic do Karlika ve ujlši asi 63'000,-,
zatím získat pzemlql a tak dodržet podminlcy dotace
Stav projednáváni zajištěni školky jedruini s panem starostou Pánkem a pani Ťeditelkou dále pktačuji'
nemáme jinou možnost. Pan starosfu Štrď se pŤipojit k žádosti Let'ú a Dobžichovic na ministerskau dotaci
na dosavbu školy v DobŤichovicich.

Pan Šormse ptií' zda má'rne explicitním a pravně relevantním zprisobem zajištěnu dochríz.ku do školy? Zda
byla nějak iešena pďice dobŤich' Matek, aby do školky nebyly pŤijírrr.í'rrykarlické děti.
že petice nám nebyla pŤedložen, pan starosta Pánek našeho starosn požádal, abychom
Starosta
'ysvětlil,
hledali prostory pro odloučené pracoviště dobŤich. školky, kdy by nám potom pomohli s jejim zžízenim'
K tomu jsme se hlavně snažili ziskat prostory hotelu, lde by se tato yaianta mohla zrealizovat. Nic však
ještě neni jisté'

lďormace o zis]ani dotace St|edočesklho lcraje na projekt: obnova a rozšlŤeni ploch veŤejnézeleně v
intravilánu obce Karlík.
Jelikož od prwlho července se měla nyšovat částlca měsičniho ruijmu za hotel ze zvhodněné částky
45.000,- na p vodnich 87.000,-, dohodl starosta dodatečnépronajmuti za sníženoučtisÍhlješte na obdobi
ěervence a Srpna, abychom mohli pokračovat v jednánich o pronáj u hotelu tŤetim subjektflm pod záštitou
obce, zvláště s ohledem na zajištěni prostor pro ullše zminěnou školku.
Čsws nan rynÍ dal uj,pověď z pronájmu hotelu Karlik, jelikož je zájemce o pronájem celého objektu za
Íržnich podmínek. Tim je rtr n ABASI). PodaŤilo se dalšlm jedruiním s ABAST) a ČsWS' že budou
uzavíeny dohod'y, Iaeré by nám měli umofut v časti hotelu nto školku zŤidit i pod nou m nájemcem.
S DobŤichovickou školkou jsme již pŤedjednali pÍipa*lé zŤbeni odloučeného pracoviště, což by znamenalo
minimálnÍ investice a rychlou realizaci. llyni vše závisi na dohodě s Abastem' kdy a jak si bu,deme moci
podpronajmout část objeknl na škotku. Budeme hledat žešeni,laeré by uyhovovalo jak hygienick m
normám, tak yšem ostatním normám, lcteré se k tomu vztahuji'

Aktuá|ním stav - hote| Kar|ik:
o Dodatek č. l k nájemni smlouvě uzavŤené mezi Čes|cfm svazem vědeckotechnickfch společnosti a
obcí Kar|ík dne 27. o2.2oD:
Smluwi strany..' .uzaviraji niže uvedeného dne tento dodatek č. ] ke shora uvedené nájemní smlouvě:
Na mktadě dohody smliwteh stran Se rušíodst. 3.1., Čunt,u s, ruijemnl smlouvy uzavŤené mezi ČesNilm
svazem vědeckoteih,i"ki,"h společností a obci Karlík dne 27. 02. 2009 a zrušenjl odst, 3.1., Článfu 3 se
/nhrazuje timto nouj)m zněnlm:
j'1. Smluvni strany se dohodly, že nájemce uhradi pronajimateli za uživánl pŤedmětu nájmu uvedeného ad
].] něsíčnÍnájemné od ]' 3. 2009 do 31. 8. 2009 ve uj,ši 45' 000,-Kč 6lo"y ) a od 1. 9. 2009 měsični
nájemné ve tjlši 87. 500,-Kč(slovy..' ), splané vždy 15' dne měsíce, za kterjl nájem náleži' K ceně najmu
bide pnpočiena DPH dle platnlch pravnlch pžedpis . Nájemné dle 3'1. smlouvy bude nájemce hradit na
čet pronaiínatele, vedenJl u ČSoB Praha, č. .'. , a to vž4, na základě vystavené faknry (da ového
dokt;d4, ia,,i, na, nájeimci doručen nejpozději 10' Dne běžného l<alendážnlho měsice, za kterjl nájem
náleži' Úhradá a p,o,ái,. dlouhodobého hmotného najetku, laer! je specifkován v pžiloze této smlouvy,
je pro období 1. s.. 2009 do 31' 8, 2009 sjedrnno ve ujlši l,-Kč (slovy...)něsičně a od ]. 9' 2009 ve u ši 10.

