-" / /
záDis ze 13. zasedání zastuoiteIstva obce Kar|ík

11.9.2009, u:00

obecní iad

Kar|ík

starosta MUor. Štrofzaháji| zasedání v 17:05 hod' starosta konstatuje, že z cetkového počtu 7 zastupite|ú je pŤítomno 5,
zatupite|stvo je tedy usnášeníschopné.občanúje pňítomno 6.

TomášeTesnera.
Černlí
E|efant

starosta navrh| zapisovate|e pana
].. ověiovate|em zápisu navržen pan Jiií
2. ověiovate|em Žápisu navržen pan Jiií

Pro:3 Proti:0

zdrže|ise:2

Pro:
Pro:

Proti:

o zdrže|ise:2

Proti:

zdrže|i se: 1

3
3

1

1. Návrh oÍogramu 13. zasedání

1)

zahájení, procedurá|ní kony'
Projednání a schválení smIouvy o poskytnutí dotace z Fondu životního prostiedí stiedočeskéhokraje (večejná ze|e|i).
R zné
|ng. sommerová navrhuje da|šíbod progamu : Revokace usnesení 2Il1'o/2oo9 ze dne 1'4.4.2oo9

2)
3)

usnesení č. 0v13l2q,9: zaÍazeníbodu do p.o8ramu zasedání: Revokace usnesení 21lro/20o9 ze dne 14.4.2oo9
Proti:
zdrže|i se:

Pro:3

1

l

17:15 se dostaviI pan Martin Šorm.Pčítomnch zastupite|ú 6.

Usnesení č. 02/13/2009: Pro am 13. zasedání zastupite|stva obce Kar|íki
1) Zahájení, procedurá|ní Úkony'
Projednání a schvá|ení smlouvy o poskytnutÍ dotace z Fondu životního prostŤedí stčedočeskéhokraje (veiejná ze|eĚ).
Revokace usnesení 27/70/2009 ze dne 14.4.2009
4} Různé
zdrže|| se: o

2)
3)

Pro:6

Proti:o

2' Námitkv k záDisu z 12. zasedání zastuoite|stva:
1} ing.

sommerová: K usnesení č. L2l72l2oo9 neby|a piiIožena pŤí|oha o rozšíieníčtovéosnovy
starosta konstatuje, že pií|oha se newvěšuje do skiíněk, a|e je k dispozici na iadě a bude uvečejněna na

webov'ích 5tránkách.

Pro:6

Proti;o

zdrže|i se: o

2) ing. sommerová: K bodu č. 10 zápisu - neby| piiIožen návrh nájemní sm|ouvy o užívánínemovitostí pro Wbudování a
provoz fotovo|taické eIektrárny (FVE), kter'/ nám byl zas|án jako podklad k jednání na 12. zzo žádám o piiložení.
smIouVa bude jako pčí|oha zápisu zveiejněna na webu a k dispozici na iadě.

Pro:6

Proti:

o

zdrže|ise: o

3) ing. sommerová: K bodu č. 10 zápisu - je rozpor v informacích mezi nabízenou vfšínájemného pod|e pana starosty
v materiá|u pro jednání na zzo (800 tls. Kč/rok) a informací pana Černéhona zo (85o tis. Kč/rok)'
PŮvodní informace by|a 8o0tis. V pr běhu jednání o smIouvě by|a částka zv'išena na 85otis. Kč
Proti:
Zdrleli se: 3

Pro:z

I

4) ing. sommerová: K bodu č. 10 zápisu - k informaci pana Tesnera, že Petice proti FVE vznik|a na zák|adě informačního
Ietáku, kter'i
většinou |živéa nepravdivé informace" - chybí zápis, že pan Tesner odmít| do|ožit svá tvrzení.
"obsahuje
Prob|ematika bude iešena v prr]běhu zasedání.

PÍoiz

Proti:4

zdrže|i se: o

5) ing. sommerová: K bodu č. 10 zápisu - na něko|ika místech se opakuje nepiesná informace v zápisu, že pan čermák
chce prodat všechny pozemky. Nezak|ádá se na pravdě. Informační|eták, pan Čermák, ani nikdo jinlí, neprosazovaI prodej všech
obecních pozemk|]. Piípadn1i prodej byl zmíněn jako piík|ad pro porovnání nabízeného piíjmu do rozpočtu obce za 20 |et. Piíjem
z FvE za 20 let mě| b t pod|e informace pana starosty 16 mil' Kč, a s rizikem. .Jako Variantu pro srovnání jsme nabíd|i variantu
prodeje ma|é části pozemkri, napi. 8.000 m2 z 28.000 m'' cena po dopracování zemního plánu by mohla Vzr st i na 2ooo,.
Kč/m., což by znamena|o piíjem ].6 mi|. Kč do obecního rozpočtu diíve a bez rizika.
Proti:
Zdrže|i se:3

PÍoi2

1
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6) ing. sommerová: K bodu č. 11 různé_ k řešení vodoteče v západní zóně - chybí V záplsu, že sommerová necha|a
zpracovat posouzenístaVu vodních poměrů vtéto části obce renomovanou f]rmou PUDIs. Jednoznačně doš|i ke známému, stá|e
opakovanému závěru, že je nutné zmenšit povodí, které souvisí s u|. za struhama, to znamená odvést co největší množstvívody

mimo územínad touto u|icí, dořešit vodoteč, vybudovat příčnéž|aby, provádět potřebnou včasnou údržbujak ž|abů,tak

vsakovací jímky. sommerová opakovaně urguje provedení potřebných úprav.

Pro:6

Proti:o

Zdrielise:

O

7) ing. 5ommerová: chybí zápis věcných zaiímav'Ích připomínek občanů- pana RumIera, pana ČernéhoMiros|ava, a.j.

l

Pro:

Proti:4

zd.že|i se: 1

8) Martin šorm: Žádám aby pan Tesner do zápisu dodatečně do|oži|, jaké informace z |etáku by|y ,,většinou |živéa
nepravdivé',

.

a nebo Vyškrtnout tuto formulaci ze zápisu jako nepřípustnou interpretaci.

Komentóř pana Tesnerd

Pro:4

k

jednotlivým bodům letóku viz příloha č, 1 zópÍsu

Proti:2

zdrže|i se:o

9) Martin šorm: Žádám aby pan T|áska| do zápisu dodatečně do|ožit to,,množstvíprůzkumů o FVE'', které si zastupite|é
a nebo Vyškrtnout tuto formuIaci ze zápisu jako nepřípustnou interpretaci.
požadavek
By|o konstatováno, že tento
nemůže být předmětem námitky, neboť zápis odpovídá tomu co na zasedání
zazně|o. Požadavek pana šorma můžebýt řešen jinou formou.
dě|aIi a nepředIožiIije zastupite|stvu

Pro:o

-

Proti:6

zdrže|i se:o

3. schvá|ení zápisu z 12. zasedání zastupite|stva obce Kar|ík dne l2.08.2009

Usnesení č. 03/13/2009: zastupite|stvo schva|uie zápis z 12. zasedání zastupite|stva dne 12.08.2009
zdrže|i se:1

Pro:s

P.oti:o

4. Proiednání a schvá|ení smlouw o ooskvtnutí dotace z Fondu životníhoorostředí středočeského kraie íveřeiná ze|eňl.

obec získaIa dotaci z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na vybudování veřejné ze|eně v intravi|ánu obce.
Dotace je ve výši 6o0.o0oKč, spo|uúčastobce je 200'000Kč. Pro získánípeněz je třeba schVá|lt smIouvu se středočeským krajem
o poskytnutí dotace. ReaIizace projektu je možná do 31.3.2o1o.
Ing.

sommerová je proti vYsazování zeIeně, měly by se přednostně Íinancovat jiné projekty (zahradní ulice, urno\/'ý háj, márnice).

sommerová navrhuje usnesení :
Usnesení č. ull3l2oog: zastupite|stvo schva|uje přehodnocení priorit obce KaŤ|ík a v současné době nebude pok.ačovat v
projektu obnova a rozšířeníp|och veřejné ze|eně v intravi|ánu obce Kar|ik. Přidě|enou dotaci od středočeského kraje vrátí.
zdrže|i se: o
Ing.

Pro:2

Proti:4

sommerová naVrhuje usnesení
Usnesení č. oill3l2oos': zastup|te|stvo schva|uje přehodnocení prioÍit obce Kar||k a v současné době nebude pokračovat v
proiektu obnova a rozšířeníp|och veřeiné ze|eně v extravi|ánu obce Kar|ík.
zdrže|i se: o
Ing.

PÍo:2

Proti:4

Usnesení č. o6lL3l2oo9| zastupite|stvo schva|uie Sm|ouvu o poskytnutí dotace z Fondu životniho prostředí středočeského
kraie (veře|ná Že|eňl.
PÍo:

4

Proti:

2

zdrie|i se: 0

5. Revokace usnesení 21l10/2009 ze dne 14.4.2009
Na ].o. zasedání zastuplte|stva by| návrh na usnesenÍ aby zastupite|stvo schvá|i|o záměr převést část pozemků v u|ici

ska|ické do majetku obce bezúp|atným převodem. Toto usnesení neby|o přijato. |ng. sommerová navrhuje revokovat toto
usnesení s tím, aby zastupite|stvo souhIasiIo s darem manže|ů Fryšových.
starosta a ing. sommerová připraví podklady na příštízasedání zastupite|stva.
Usnesení č. 07113/2 )9: zastupite|stvo odk|ádá bod k pro|ednání na příštízasedání.
Pro:
Proti:
zdrřell se: 0

6

0
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6. Různé

.

Pan Velebil navrhuje, aby problematiku zahradní ulice dostal za úko| jeden zastupitel, který se to pokusí Vyřešit.Je
konstatováno, že úkoI dostaIjiž dříve místostarosta a pokračuje v jednání.

.

.
.

Je konstatováno, že úko| dosta| již dříve místostarosta a pokračuje v jednání.

"

probíhajíjedná

Pokusíme se v nejb|ižšídobě vyřešit majetkoprávní vztahy a požádáme o dotaci na rekonstrukci.
Pan Miros|av černý žádá informace o chodníku do Dobřichovic.

.

majite|i pozemků, kteří se ještě nezaváza|i k prodejl či pronájmu.
Pan Kustoš navrhuje využítmísto chodníku Vin|čnou a|ej.

.

je konstatováno, že rekonstrukce Viničnéa|eje bude předmětem žádosti o dotaci'
Pan Miros|av Černý žádá informace o ško|ce.

.
.
.
.
.
.
.
o
.
.

n ís

.

.

.
"

probíhají jednání o pronájmu části Hote|u Kaí|ík(část budovy B) za úče|em zřízení detašovanéhopracoviště Mš
Dobřichovice. Pokud budou jednání úspěšná mě|o by být v provozu od |edna 2010.
Pan Miros|av černý žádá informace o zrušenédiskuzi na webo\^ich stránkách obce.
diskuze by|a zrušena z důvodu nevhodných anonymních příspěvků
bude prověřena možnost zřízení moderované diskuze

Pan Martin Šorm vyzývá zastupite|e k finančnímu příspěvku na keramickou dílnu MŠv Dobřichovicích.
Pan Kustoš se dotazuje na řešenípřítoku povrchouých vod do u|ice Příčné

.

bude řešeno v rámcl budování chodníku podé| u|ice Kar|ická
Pan Tesner se veřejně om|uvi| panu Martinu Šormovi za své \^ýroky na minu|ém zasedání zastupite|stva viz

pří|oha

.
.
.

č.2

Paní svobodová informuje o stavu projektu Rekonstrukce chodníku v u|ici Kar|ická
je zpracován projekt a rozes|ána rnýzva na dodavate|e stavby

odbor dopravy nepovo|iI vybudovánízpoma|ovacích prahů
ing. sommerová žádá informace zda probíhajíjednání o fotovo|taické e|ektrárně
ing.
ing.
ing.

.

ing.

starosta sdě|uje, že žádná jednání v současnéchví|i neprobíhají
sommerová žádá o inventuru materiá|u usk|adněného ve m|ýně
Sommerová požadujg aby dotace pro obec zajištova|a jiná firma vybraná na zák|adě vriběrového řízení
sommerová žádá o vytvoření plánu investic
sommerová žádá o vyúčtovánipronájmu Hote|u Kar|ík
starosta připraví na příštízasedání.

Ve 21:1.0 starosta poděkovaI zastupite|ům i občanůmza účastukončiI diskusi i 13' zasedání zastuDite|stva.

V Karlíku dne 11.9.2009
Zapsal:

Tomáš Tesner

ověĚi|:

Jrn Lerny

m

ístosta rosta:

..v, x

jiĚí Elefant

Vyvěšeno:2I.9.2oo9
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