000,-Kč(slow... ) měsičně. Nájemce je povinen hradit nájemné za pronajem drobného hmotného majetku
společně s nájemým za pronájem drobného hmoného majetht společně s nájemným za pronájem objektu.
ostatni ustanoveni smlouvy zůstávaji tímto dodatkem nedotčena.

Zdůvodnění: dodatek smlouly se doporučuje schviilit se zfuněrem proďouženi doby proruíjmu hotetu
Karlft za sníženénájemné.

č.

o3l12!X,o9.. zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. l k nájemní smlouvě uzavřené mezi Českým
Usnesení
slazem vědeckotechnických spolďností a obcí Karlik v předloženém zněni . v příloze č.
zdrže| se: 1
proti: I
Pro: 5

Usnesení č. o4!I2l2at9:. Zastupitelstvo bere zpravu starosty na vědomí.
zdržel se: I
Pro: 6 prď:

0

3.

Jednací Ťád zastupite|stva obce Kar|ik _ novela:

Zdrivodnění: uvedeni legislativní normy nižšiho iádu do souladu se zákonem.
Návrh: viz. pŤí|oha
Pan Šorm'nalrhuje' aby se tato norma, která neÍftá sankce za nedodržovási, zrušila. Pan Čem;| vysvětlil, že
zí'kon o obcích ukládá zasfupitelstlu lydat jednací Ťlid, takže jej lydat musíme.
Usnesení I..5!12t2oo9: Zastupite|stvo obce Karlík projedna|o a schva|uje Jednací Ťád zastupite|stva obce
Kar|ík v novém pňeďoženém znění _ pŤíloha č. 1
zdržel se. I
proti. 1
Pro: 5

4.

Schválení podmínek prodeje části pozemku čís|okatastr. 1769t| o vfměÍe 60 m2 rnanželrim
Bahulovfm.
Byl schváLlen a zveŤejněn záLrněr obce odprodat uvedenf pozemek, v zákonné lhritě od zveŤejnění nedošlo
k pávní piekažce a zastupitelstvo následně schvďuje odprodej.
Pan Tesner opusti| sá|. Pňítomno je 6 zastupite|ú.
Usnesení č.6t|2l2oo9z Zash]pite|stvo schvaluje podmínky prodeje uvedeného pozemku o qÍměŤe 60 m čtver.
Č.uat' tlssll' zajednotkovou cenu l50 Kč/m2, tj. ce|kem 9000 Kč. Veškerénr{klady spojené s prodejem uhradí
kupující.
proti:0
zdrže\ se: 1
Pro. 5

5.

Schválení podmínek prodeje části pozemku číslokatastr. |7ozl1 o vfměÍe 7 m, panu Zbyřku
Mertlovi a paní Markétě Štěchové.Podobně jako v pŤedchozim bodě b.vl schválen a zveŤejněn záměr
obce odprodat uvedeny pozemek, v zákonné lhritě od zveŤejnění nedošlo k právní pŤekážce a
Zasfupitelstvo následně schvaluje odprodej.

Usnesení č.7112|2009: Zasfupitelstvo schvaluje podmínky prodeje uvedeného pozemku o vyměŤe 7 m
čtver. č. kat. L7OzlI za jednotkovou cenu 150 Kč/m2,tj. celkem 1050 Kč. Veškerénáklady spojené s
prodejem uhradi kupuj ící.
proti: 0
zdržel se: 1
Pro: 5

6.

Projednání smlouvy o partnerství mezi Svazkem obcí _ Region Dolní Berounka a obcí Karlík k
projektu Turinka 2009 - návrh smlouvy pňíloha č.2

Tato smlouva vyjadŤuje v li nositele projekfu, tj. Svazek obcí _ Region Dolní Berounka a partnera pro
spolupráci (obec Karlík) na pŤípravě a rea|izaci projektu .,TURINKA 2009,, tj. projekt vybudování a

prqekru
doplnění turistického infrastruktury v regionu Karlštejnsko. K realizaci projektu hodlá nositel
v.lrržítfinančníprostŤedky Ewopské unie.
7.5 %
obec Karlík složína ťrčetnositele projektu do 31 3.2010 na zák|adě fakt,'ry finančníčástku ve v1'ši
po
schválení
pŤímych nákladri. PŤesná ,.yše pŤímych nákladri vyjde z vyběrového Ťízení,které proběhne
projektu k financová,rrí Regionální radou Regionu soudrfoiosti StŤední Čechy. Pťíménaklady zahrnují:
2 ks stojanu na informačnítabule.
2 ks informačníchtabulí'

ks šipky.
1 ks šachovéfigury (černá královna)
yoadministrativních nákladri
složína učet nositele projektu do 3 1 . 3. 2010 částku 900'-. Kč tj . 7,5
Pan Tesner se vrátil do sálu, pŤítomno je 7 zastupitel .
1

.

Usnesení č. 811212009: Zo Karlík projednalo a schvaluje smlouvu o partnerství mezi Svazkem obcí Region Dolní Berounka a obcí Karlík k projektu Turinka2ffi9

7.

zdržel se: 0

proti:0

Pro: 7

Projednání smlouvy o odkupu pozemkri za rÍčelemopravy a stavby chodníku.

Na základě projedruíní prod.ívajícíprodává pozemek p.č .1577t2 o vyméíe121 m, v katastrálním rizemí
Karlík, specifikovanj' .tn čt. t. tao smtouly s vešken'foni prály a povinnostmi s touto nemovitostí spojenfmi, a to
za vzájimně dohodnutou kupni cenu ve v'./ši 500,- Ke/m,' tj' celkem 60 5(X),. Kč (sloly: šedesáttisícpětset
korun 8esk1ich), kupujícímu akupující vfše uvedeny pozemek za tuto cenu do svého vlastnicwí kupuje.

Usneseni č'. 9l|2!20o9: Zastupitplstvo obce Karlík projednďo a schválilo nabytí pozemku p.č. '|57712 o
vjměŤe 121 m2 v k.ri. rarÍk ivlastnictví Římskokatolické famosti Řevnice do vlastnictví obce, a to na svém
zásed.íní dne 12. srpna2009. Zastupitelstvo schvaluje podmínky koupě uvedeného pozemku.
zÁťze| se:.2
proti:
Pro:

0

5

8.

Projednání bezplatné rnjprijčky pozemku od SÚS K|adno za riče|em oprnvy chodníku podé|
Karlické ulice.

Usnesení č. 1o t|2t2oo9l Zasfupitelstvo obce Karlík projednalo a schválilo bezplatnou vjprijěku pozemku k.č.
477 o vyměÍe 200 m2 od sÚs xladno, Že|ezátenská 1566' 272 01 K|adnq za ričelem opravy chodníku podé|
Karlické u|ice, ato na dobu nejméně 5 lď od kolaudačníhorozhodnuti.
proti: 0

Pro: 7

9.

zdržel Se. 0

Návrh na rozšíŤeníri tové osnovy o položky: ď bezpečnost a poiádel b/ ostatní záležitosti kultury
ď péčeo vzhled obci a veiejnou zeleř

ričtovéosnovy.
Jedn,á se pouze o rozšíÍení

Paní Sommerová a pan Tesner upozornili, že bod nebyl schválen v programu jednfutí.

č. 1|t|2!2t0F:

Zastupitelstvo schvaluje rozšíieníprogramu jedn.í'rrío bod schválení rozšíienírÍětové
jak
bylo v nawhu, kterj' bude pŤilohou ápisu.
osnoly, tak
Usnesení

Pro.7

Usneseni

proti: 0

I'.

zdrŽe|, se: 0

|2l|2t20ÍI..9l. zastupitslstvo schvaluje rozšíŤeiríričtovéosnoly, tak jak bylo v rriívrhu, kter! bude

pŤílohou zápisu.

Pro:

6

proti: 0

zdrŽel se:

l

10. Projednání možnosti efektivního Yyužitímajetku pro rozvoj obce.
Návrh nájemní smlouYy ouŽivánínemovitostí pro vybudoviní aprovoz fotovoltaické elektrárny (FVE):
Návrh pŤílohou.

