razanť]li
Zdůvodnění:starosta vysvětlÚe, že váledem k ekonomickému rrývoji ve statě (ekonomická .kize'
rozvoj
obce.
a
potřeby
ob1vatel
pro
obce
majďek
sníženídaňol"ých lyběru proti planu) chceme efektivně ryužit
se
pozemkri
by
pron:ájmu
z
ale
lo,e.ky ,,..h"".ó prodávat nebo zastavovat za úvěry' Zůstaly by dríle obci,
při
zastupitelstva
dď o káždoročně nav,ýšit rozpďet. obec moárá ponése i nasledky nedůslednosti 1rnulé-ho.
o prominutí
plnění podminek dotací na opravu silnic, za které nínn teď hrozi vysoké sankce a pokuty. Jednáme
nebo sůženítěchto sankcí a iaké se snaáme naléa dalšímožnosti nav',išeni rozpočtu obce.
za
lan Čemi' inrormuje, že daňol"ý příjem obce vzhledem k současnésituaci nyní vr.foa.aně Hesá a z nájemného
jeden
rok.
uátnou plochu by činil dďších 850 fi|o,- Kč za -FVE,
vznikla na základě iďormaěního lďáku' který obsahuje
í- r"."". oy'án3", že petice občanůproti
jsme,
také respektovat ďouhodobý nírzor v obci, aby se poslední
většinou lávé a nep.*di,,e iofo..u"e. Chtěli -nezbavovala
s-e ho. Proto se přiklrárrríme k variantě pronájmu
.u3.t"k ob"" (tytó pozemky) neprodálal a
pro dalši
požemt.i' protozé uy to prinlsro 32 30% ní'růstobecních příjmůa mohli bychom ták zajistij zdroje
z něj
zaroveň
o ópatmý pňstup, kdy obci majetek zůstarre i do budoucna, nezbaú se ho a
investice. Žrí,roveň jáe
do budoucna
dokáže profitovat. Poďe souěasnét'o \"1.voje je také jaslré, že jiné možnosti financování obce
by nátn
ktení
zíkonů,
zněna
daňových
brzká
se
oěékávat
nebudou nebo budou velice omezené. Neda
pozemkri
proniijmu
možnost
dloúodobého
se
nám
Prďo
umožňovďa áskat rrýramě větši částky z qfběru daní.
j'" úh"d"'. částka o povida míře riák4 které nenese obec' ale investor projektu' Naše motivace je
j""í
,velice
seriúni a opatmá. Na dnešnímzasedání je první příležitost občany s timto projektem seznírnit, sjeho
obecnými a technickými detaily a potom můžemeďskutolat'
p- e1,..at se ptri na negatú, piotože slyšel jenom pozitiva. Pan Tesner konstatuje, že on celý projekt vidí

pozitivně, negati.va ckipe ilalnně i estďického hlediska. Pan Čermiák kritizuje ďouhodobost projektu a pta se, co
-nevy.;de
a potom obec nebude moci stavět na svých pozemcích, protože budou pronajaté? A pan
iayz smíta
Elefarrt je nějak zainteresován na projektu firmy?
Pan Eleiant lysvětluje, že na podzim si zastupitelstvo dalo za úkol najít způsob vyrátí obecních pozemků.

Díky
dnes
mohou
dnes
ná'rn
ástupci
tomu nďel Í.'rm.. ihitussi, která zastupuje investory ve fotovoltaice. Její
že
konstatuje'
Dále
zodpovědět všechny technické dotazy ohledně FVE a potom my můžeme diskutovat.
firmou Chitussi nemá nic spolďneho, pouze chtěl, aby rra prr'rrím jednání s občany o tomto projektu, by|a
renomovarrá a zkušená firma, která můžerelevantrě odpovědět na dotazy.
Pan Šormse pta, prď je připravena smlouva s jednou firmou, prď nebyl pruzkum mezi obyvateli, prď se pak
s

třeba rok nehledal dodavatel?
starosta reaguje, že jde o časovou souslednost. Jde o ýši v'ýkupní ceny solární energie, která se kďdým rokem
snlžuie a !o ovlivňuje i možnost ásku pro obec.
Pan šorm kritizuje rrriwh usneseni, kteý by při schviíúeníznamenal uzavřerrí smlouvy na dvacď let bez delší
diskuse. Paní Sommerová kritizuje' že smloulu dostala jen týden před zasedání.
Pan Tesner konstatuje, že rra dnešni schůzi jsme chtěli předložit první informace o projektu a ďskutovat o něrrq
kritizolarrý náwh usneseni je nešťasfuiě formulován a neměl bý takto přeďožen' Yyzývil" ať necháme promluvit
firmu Chňssi, aby mohla vysvětlit vše, na co se ptáte. My chceme pronajmout pozemek, ostatní si bude muset
wříďt Íirma. Parr.Čermák kritizuje, že se chce podepsat smlouva na 20 lď rok před koncem volebního období.
Ži se maji pozemky raději prodai a penize inveitolat do školky, hďelu a podobně' A ne na dvacet lď celé pole
panelů slunečníelektramy' Neřeši se vodoteč. A s elektámou nesouhlasi.
štarosta připomírr:í k celé diskusi, že každézasedá'ní zastupitc|stva je veřejné a právě zde mají občanémoátost
co nejúci i.nformaci ziskávat. Každý bod programu musí však spliio}at minim' fornrílnínaležitosti (co a kdo
preaúraaa jaký je nalŤh cílového stavu' náwh usnesení. Jaké bude usnesení je otazka výsledku diskuse).
Poáda] v souladu s přáním občanůfirmu o pÍezentaci.
Zástupce firmy Chifussi lysvětluje' že parr Elefant nebyl nijak napojen na jejich firmu, ale osloúl firmu Chifussi

aby firma připravila nabídku a možnosti. Vysvětluje, že firma Chitussi je dcerou firmy Beck Energy
z Němeóka a nejsou žrí'dnými zprostředkovateli. Jako reference uvídídalšíobce Doubek, Krhanice, Petrov,
Jílovéatd. Akvižic maji dostatek a nepotřebují někoho ovlivňovat. Informujte se na těchto úřadech neáúsle a
potom se demokraticky rozhodujte. My jsme zde k zodpovězení techniclcých dotazů. Provozujeme elektramu
v Lenoře na Šumavě' My můžemevysvětlit techniki{Llie, že to neškodí,nehřeje, že je vše demontovatelné, není
to hlučné,napojení by bylo kabelem, výkon - pňslib provozovatele ďstribuční sítě je 2MW' příjezdová cesta
po*e p.o st".'bo - dva kamiony panelů a tň kamiony konstrukcí (asi panelová' aby se dala zlikvidowt), pďom
jednou za 14 dní technik údržby.Máme rozjednané i dalši než obecní pozemky, ale pokud nebudeme mit
jsme chtěli
soulúas obce, jiné realizovat neLudeme. Cena odkupu energie se každým rokem snižuje, proto
urychlit jedn1rrí' Cena niijmu se nevalorizuje, ale bude stále fixní. Po 20 laech bude stale výkon elektrámy 7o%q
ou"" uy si i mohla koupit za zůstatkovou cenu a dále provozovat. Srny se tam nedostanou, jen malá zvěř pod
sríLrn,

olotem.

1i

flrrna dokitže
Pan Čemý vysvět1qe' že nemusíme měnit pozemek na průmyslovou zónu. Pan Šormse ptrí' zda
zónu. Firma
průmyslovou
elektrrírrnu póstavit tez územniho plrfuru, územního roáodnutí' bez rekolaudace na
o územni
žádzt
odpoúdrl ie částečně' protož€ se jedná o umístění ne výstavbu, na ziú<|adě kterého můžeme
podkladech pro
souhlas nebo rozhodnutí. Jsou případy, kdy se nám to poveďo. Ale zi]eži to na připravených
stavební úřad.
p*i Sommerové zda vzhledem k zamýšlené e|ektrámě se nezremožní občanůmzřídit si své FV panely?
je
Chítusii vysvětluj e, že zaněr mďých odběratelů v soúromých domcích to neohrozí. Protože takoý odběr
minimá|ni a ješÍěČEz vykoupi přebytky, které nespotřebujete.
pa" Č"..ati" pte" kolik metrů manrená maximální kapacita jejich elektrrí'rny. odpověd' je asi 2ha. Dale kde by
byla rozvodna? bdpověd', že pouze kontejnerová případně v rohu pozemku s maximá|ně.35db .1ikonem.

o"ú

dělá rychlorostouúmi ďevinami. Musí se dodržď ochranné pasmo 50m od lesa. od
zarostý travou a udržuje se. Paní Sommerová informuje, že rní informaci
zástavby není. Pozemek je
''ó.*í't''ě
mezi
stavebniho úřadu, že stavební zákon umožňuje mimo zastavěné územístavět pouze vyjmenované stavby a
ně neoatří takováto stavba. Takže stavebni úřad to nepovolí'
lan čemý lysvětluje, že firma Chitussi rruí několik takovýchto staveb' byli sezrriiLrneni s nďí situací, ta]<že vědí
jak je to se stavebními možnostmi na našem územía přesto byli ochotni do toho jít. Je to-jejich záležitost,
prc,tože my to nestavíme a mají několik případů, kdy to stavební úřad posoudil jinak. Ale je to vždy na

osázení pozemku

^se

stavebním úřadu.
Pan Velebil kritizuje postup zastupit,elstva, vzhledem k neinformovanosti vůčiobčanům a nedostatku informací
jestli je to ýhodné, udělat
o projektu. Nedostatei konkurenčních nabidek a jejich sror'rriíLrrí, aby všichni viděli,
uýběrové řízení. Promrhal se tím nejen čas.
staÍosta reaguje, že nikdo z niís zde určitě nechce škodit Karlíku' ďe chce jeho dobý rozvoj.
Pan Čemý rcagujé, ze pň úvahích l'yužiti poz€mku jsme také zvažova|i variantu, kdy by to mohla postavit a
p.ouo'oň obec, ale při investici mininálně l50 miliónů a v případě áskaní dotace a připadné spoluúčasti20.
i0% to není pro tak malou obec reálné, protože nedosáhneme na 3045 mitiónů, žríLdnýmivěrem. Zvažnvali
jsme i částeěný pronájem a částečnou možnost provozováurí obcí což by byla investice 40.50 miliónů. Proto
jsme se dostali t moáosti pronájmu pozemku. Yýzvy na dotace byly do konce čerÝTa a ty jlž požaÁova|i
iotov'ý projekt a stavebni povolení, což nebyla šance udělat. Dalšíýzva bude možrr.í přiští rok a nikdo neví, na
co prěs"c dotace bude určena. Z toho l'yplynula jeďná larianta _ pronríjem. My jsme samozřejmě zjištbvali'
jsme
v jakých relacích se pohybují tyto pronájmy v jiných, a tam to vycháaelo zhruba na třďnu částky, kterou
dohoďi my. Takže jsme si pruzkum dělďi. A je to předmětem teto diskuse.
Pan Černr:{'k kritizuje, že se o tom nedozvěděl včas.
Pan Šorm se pá, prď nedostal to množstvínabidek? Pan Tlaskal vysvětlova|, že se dělal průzkum v obcích, kde
to již existrrje a ne nabídky a předloženo to nebylo vzhledem k tomu, že nabídka oprďi znrírn1fon nabídkám se
jevila velmi výhodní. Týo peníze by nám mohli umoárit vklidat je do spoluúčastína dotačníprojekty a moci
tak např opravovat ulice. Zastavovat pozemky na úvěry fuí'm nevyřeší splaceni takovýchto úvěru. Proto chceme

P;

jen proníjem pozemků.
Parr Čermak by chtěl pozemky prodat a ze zisku investovat'
Pani Sommerová chce taky prodat 8000 mďru a márne peníze }rned. Dnes se zde pozemky prodávaji za 20oo

Kč.

Návrh na referendum _ vyádŤení se všem občantim.
Pan Tesner navrhuje, aby se vzhledem k pokrďilé hodině a formě diskuse tento návrh usnesení neschválil a
pokročili jsme v programu dále, starosta dává hlasovat.
Usnesení č. |3t12t2ffi9z zastupitÉlstvo obce projednalo a schvaluje Nájemní smlouvu o užírránínemovitosti pro
lYbudování a provoz fotovo|taické elektnírny @VE)
Pro:

0
11.

-

proti: 6

R

zdrŽe| Se:

1

Usnesení nebylo pňijato.

zné

Paní Sommerová. Ulice zahradní _ občanési v petici stěŽuji, že se stále neopravuje. Kritizuje argument
obce, že není v majetku obce. Úaaine ale pozemek nezdědí pan Landa. A pŤipadne Sťáfu. A požaduje její
opravu. Nesouhlasí s investicí do spoluirčasti na dotaci zeleně' protože je jí v Karlíku dostatek.
Starosta sdě|uje, že by rád ulici nechal opravit, a pan Landa mu p vodně odpověděl' že se vyjádŤí později.
nyní již nereaguje na Žádnou korespondenci (2 dopisy obecního riŤadu).

začne Kičet' tak
Pan Velebil komenfuje opravy ulic. Navrhuje přípraw plánu oprav a investic. Ne že ten co
akce na úklid pďoka.
se mu to dodělá. Kvituje opraw ábradlí, ktera proběhla rychle. Nawhuje domluvení
pozemky. Starosta
ztotožňuje s úklidem, místostaÍosta vysvětluje,.že obec tam téměř nemá

staÍosta se
ftí'ze
informuje, že s povoďm Vltavy se je<tná již dlouho, zatím byly odstraněny náetové dřeviny, další
rybloubení koryta. zatím neúspěšně. Písemná ádost bez ódpověď' zaříďme, co bude možné'
Dotaz ohledně autobusu, který dojížrtípozdě o par minut na vlak do černošica derrně pozdě odjižď
z Karlíku. staÍosta. pďáme stížnost.Mohlo však dojít i ke změnrí'rn časůu vlaků.
a
Dotaz na dokoněení ulice Blatrrickí. Pan Černý vysvětluje, že je to o penězích, které nyní nemátne
vyrovnrfurí vlastrických vztahů s panem Němcem.

Pan
Pan Tlaskal vysvětluje, že jsme nemohli žádat o dotaci na celou Blatnickou, která není v majetku obce.
Němec sice dodatečně souhlasil, ale to už byla ádost o dotaci podálra.
Pan Čermak se pta na řešení odvodnění ápadního kopce, rra řešení vodoteče.
že
Paní Sommerová ád.í umistění přičných žlabůa čistitje. Urguje řešení vodoteče. Pan Tlaskal konstatuje,
se to denně čisti. A že se uvažuje o vsakovacím jezírku na obecním pozernku.

Paní Sommerová se zno6 ptá na Zahradni. starosta žádá, ať dodá jakoukoliv písemnost' ktení umožrí
řešení ulice.

Paní Sommerová žÁdá ro4očtoý lyhled rra delšídobu, a žs nrtize| materiríLl z m|ýna' který byl určen na
Zahradni' A chce vyičtovaní Blatnické a Přičné.
Parr Čemý informuje, že parri Sommerová ví, že byl vyuát na Blatnickou.
Dotaz na změnu autobusů od školního roku. stáÍosta informuje, že od ÁÍi budou ranni a večerníspoje
posilené.

Starosta informuie. že na úřadě bude dovolená od 3. do 18. září. Náhradní
úřední hodinv budou ve středu večeri a|e budou ieště wvěšenY na úřadě.
Nikdo

se

nehlasí do diskuse, starosta končíjedn.íuri, děkuji za aktivní účastčlenůzastupitelswa i občanů.

Zapsal T. Tesner:
ověŤil: J. Tláskal:
J. Černy:

Jaroslav Strof

Jan Tlaskal
místostarosta

starosta

Í

V1věšeno,
Sejmuto:
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