6.

Proiednání a schválení zÍízenípÍíspěvkovéorganizace a zňizovací listinv mateÍskéško|v

Piíspěvková organizace bude provozovat mateĚskou školu v Karlíku. Je tčeba ji zĚídit co nejdňíve, aby by|o

možno učinit všechny legis|ativní kroky nezbytné k provozování mateiské ško|y. Ředite|e vybírá pětič|enná komise, ve
které obec zastupujídva č|enové, zbyvajícíčlenovékomise jsou z krajského Ěadu a Českéško|níinspekce.
lng. Sommerová navrhuje odsunout tento bod na později.

Usnesení č. 2t/L5|2009: Zastupitelstvo schvaluje pÍesunutí bodu programu ,,Projednání a schválení
ziízenípňíspěvkovéorganizace a zÍizovacílistiny mateÍskéškoly,, na pÍíštízasedání zastupite!stva.

Pro:2

Proti:

3

ZdrŽe|i se: 1

NEPŘlJATo
Usnesení č.22lL5/2009: Zastupitelstvo po proiednání zÍízenípÍíspěvkovéorganizace a zÍizovací listiny
mateÍskéškoly

Pro:4

Proti:

2

Zdrže|i se: 0

PŘtJATo

7.

Zpráva kontro|ního vriboru.
Usnesení č.23lL5/2009: Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu kontro|ního
Pro: 5
PŘtJATo

Proti:

0

Zdrže|i se:

v

boru

1

8.

Zpráva finančníhovÝboru
Ing. Sommerová oznamuje , že dá podnět k prošetĚení věcného zarjčtovánípo|ožek' Žádá kontro|u vridajťr na
rekonstrukci uIic Príčnáa BIatnická.
PĚedseda finančního vriboru odpovídá na dotaz pana ŠormaVe SmysIu, že si nemys|í, Že pĚedmětem kontro|y
finančníhovri boru je oprávněnost či neoprávněnost poskytovat jednorázově ubytovánív pronajatém objektu za ripIatu.

Usnesení č.24lL5l2009: Zastupitelstvo bere na vědomí 7právu finančníhovriboru
)ro:4
Proti: 1'
ZdrŽe|i se: 1
PŘlJATo

9.

Proiednání a schvá|ení vzorového usnesení pro Správu a ridržbu silnic Kladno {chodník Karlická)
L5 l 2o09:
Zastupitelstvo obce Karlík souhlasí se stavbou ,, oprava chodníku podé| KarIické ulice
vobci Kar!ík,, na části pozemku 47712 v k.ti. Kar|ík, o vriměÍe cca 314 m', kter1i je ve vlastnictví

Usnesen í č. 25 l

1.

StÍedočeskéhokraje a je ve správě Správy a rÍdržbysilnic Kladno.
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stavbu ,,oprava chodníku podél Kar|ické ulice v obci Kar!ík .,,
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Zastupitelstvo obce Kar!ík schvaluje uzavĚení smlouvy o v'/pťrjčce na část pozemku 477l2
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po projednání schvaluje Rozpočet na rok 2010
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kroky vedoucí k pÍevodu dotčeného pozemku do v|astnictví obce Kar|ík.
)ro..4
Proti: 0
Zdrže|i se:2
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PŘUATo

10. Proiednání a schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2010.
Usnesení č. 26/L5l2009: Zastupitelstvo
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Zdrže|i se:

1

11. R zné
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|ng.Sommerová se táže,zda by| pĚi schva|ovánímateĚské školy dodržen 539 Zákona o obcích.
Diskuze s občany na téma možnosti prav jízdníchĚád autobusťr
Pan L. VeIebiI diskutuje na téma možnosti vykoupení podí|13 na objektu

m|17na

lnformace o Ěešenísituace s havárií v u|ici Pod Ska|ou. občanévyjadĚují názor, že komunikace

by|a

poškozena stavebníčinnostípri v1istavbě domu. Je treba zajistit re|evantníprávní názor na současnri stav.
p36[ Do|ejšová požaduje na základě podnětu ing. Sommerové vyiešení odvodu dešťovrich vod v uIici K
TĚešriovce.

Informace k u|ici Zahradní. By|y změněny podmínky u požadovanédotace na rekonstrukci u|ice Zahradní.
DPH již není zprisobi|ri m vridajem, tzn. že spoIuričast obce na akci je 30% tj. cca 600.000Kč. DotačníYízení
ještě neby|o ukončeno. Pozemky jsou v současnédobě ve v|astnictví státu. ZastupiteIstvo musí vyjádĚit
souh|as s pÍevodem na obec.
Ing.Sommerová sděluje, že pokud nepĚijmeme jí navrženéusnesení, uzavĚe část ulice SkaIická, která je v
jejím v|astnictví a navrhuje usnesení:
Usnesení č. 27lL5l2009: Zastupitelstvo souhlasí se záměrem pÍijmout dar od manžel
Fryšovr/ch v podobě bezriplatného pňevodu pozemku p.č. L5L3l2 v k.ti. Karlík z jejich
v|astnictví do v|astnictví obce
Zdrže|i se: 1
Proti: 1'
Pro:4
PŘtJATo

Usnesení č.28lL5l2009: Zastupitelstvo souh|así s piijetím daru od manže!rj Fryšov.fch v podobě
bezriplatného pÍevodu pozemku p.č. L5L3l2 v k.rj. Karlík z jejich do vlastnictví obce, pokud
nedojdou během vyvěšení záměru žádnépÍipomínky, které by pÍijetídaru neumožĎovaly. Sepsání
darovací smIouvy a dalšípotÍebnénáležitosti zajistí a uhradí obec Karlík.
Zdrželi se: 3
Proti:0
Pro: 3
NEPŘlJATo
Sommerová požaduje do zápisu informaci, že rjzemní p|án je ve stejné po|oze.
Ing. Sommerová požaduje do zápisu informaci, že u|ice Ska|ická asi brzo spadne a budeme mít stejn
prob|ém jako s uIicí Pod SkaIou. Místostarosta sdě|uje, že v uIici jezakázán vjezd vozidIrjm dd 3,5t.
lng. Sommerová požaduje finančnímode| ško|ky.
|ng.

Starosta poděkovaI

za

čast a 15. schťrzi zastupiteIstva v 21',25 ukonči|.

V Kar|Íku 2. 1'.2010
Zapsal:

JiĚíČern17i

ověri|:

Jan T|áskal

V.?-"

Tomáš Tesner

J

Sta rosta

:

JarosIav Štrof
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