Zpráva starosty obce Karlík za uplynulé období
(přednesená na zasedání zastupitelstva dne 15. července 2010)

Vážení spoluobčané,
ne každý z vás má možnost sledovat informace na obecním internetu, proto Vám zprávu
starosty o činnosti za uplynulé období předkládám i v tištěné podobě do vývěsky. Ne všechny
detaily a informace se do této zprávy vejdou, ale zaměřím se na to podstatné.
Stručný přehled získaných dotací:


Ještě v minulém roce 2009 se zrealizovala oprava ulic z dotace SČ Kraje ve výši
1.762.000,- Kč, a to ulice Blatnická, a části ulice Příčná.



Další dotaci na zeleň ve výši 450.000,- Kč jsme s ohledem napjatý rozpočet využili jen
částečně (zeleň na hřiště, podél chodníku Karlická a v ulici K vodárnám), zbytek jsme
vrátili.



Z dotace Středočeského kraje ve výši 3.024.000,-Kč. jsme v tomto roce uskutečnili záměr
zvýšit bezpečnost našich občanů a především dětí při docházce na autobus a při průchodu
vesnicí, tedy vybudovat chodník od jižního okraje a kostela k čekárně a hotelu. Získali jsme
proto pozemky kolem silnice, některé jsme odkoupili, jiné si obec pronajala. Na jaře 2010
jsme započali s vybranou firmou Toman chodník budovat. Chodník je hotový, minulou
neděli důstojně otevřený. Občané při tomto setkání otevřeně diskutovali o svých pohledech
na potřeby obce. Snad se mnou i s nimi budete souhlasit, že parametry chodníku jsou velmi
dobré a chodník i velmi dobře esteticky vypadá. Pečlivou přípravou se podařilo řešit s
výstavbou chodníku i další zlepšení např.:
- nová zastávka autobusu, která je z dotace Sdružení obcí Dolní Berounka
- rozšíření chodníku a novou zpevněnou plochu u Obecního úřadu s novým živičným
povrchem atd.
Náš chodník byl již velmi potřebný. Jak dokázal malý průzkum průjezdnosti vozidel ve
směru Dobřichovice – Karlík, v ranních i odpoledních hodinách zde projíždí i více než
100 vozidel za hodinu. Zatíženost cizími vozidly není malá a bude se zřejmě nadále
zvyšovat. Proto všem přeji, aby nám chodník dobře sloužil dlouhá léta.
Kromě odborného stavebního dozoru byli dohledem nad stavbou pověřeni místostarosta
Jan Tláskal a členka pracovní skupiny paní Jana Svobodová. Dále jsem požádal pana
Dr. Velebila, zdali by se zúčastńoval na kontrolních dnech stavby jako zástupce občanů.
K vlastnímu průběhu stavby jsme přistupovali odpovědně a všechny kroky jsme
zaměřili na kvalitu, úspory a efektivnost.
Rád bych tímto poděkoval všem, kteří se na projektu i stavbě podíleli za úsilí a spoustu
času, které věnovali zdárnému průběhu a dokončení díla.
A tak ještě jednou přeji všem občanům Karlíka, aby se nám chodník dobře používal a
plnil svou bezpečnostní roli v provozu obce co nejlépe.



S chodníkem do Dobřichovic je situace složitější, neboť majitelů pozemků je mnoho a až na
výjimky není nikdo ochotný část pozemku prodat ani pronajmout. Prozatím necháváme
pravidelně vysekávat trávu a vyřezávat větve, abychom občanům, kteří mají oprávněné
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obavy chodit po silnici, alespoň trochu ulehčili situaci. Budeme samozřejmě pokračovat
ve zlepšování podmínek pro chodce ve směru do Dobřichovic všemi možnými prostředky.



S ohledem na zanedbaný stav Karlického potoka jsme oslovili Povodí Vltavy, do jehož
kompetence péče o tok spadá. Povodí pokračovalo v loni započatých prácech, kdy vyřezali a
vyčistili břehy potoka a letos bylo dokončeno vyčištění koryta, aby při větším množství
vody nedošlo k záplavám.



Průběžně vyhodnocujeme potřeby obyvatel obce i jejich dětí a proto jsme požádali i o
dotaci na zřízení mateřské školy. Dotaci jsme získali a připravujeme zřízení vlastní
školky za dostupné prostředky a na nejméně kolizním místě.



Upozorňuji, že stejně jako v roce předchozím jsou i v tomto roce naši důchodci na základě
platných obecních vyhlášek osvobozeni od placení odpadů a poplatků za psy.



Osvědčila se smlouva s Městskou policií Černošice, která kontroluje naši obec pravidelně a
pečlivě a dodává o své činnosti pravidelně výkaz, který zveřejňujeme. Jsme přesvědčeni, že
takováto spolupráce je velmi užitečná.



Uzavřená smlouva se starostou města Dobřichovice o podpoře a spolupráci při získávání
finančních zdrojů ze státního rozpočtu na rekonstrukci základní školy v Dobřichovicích
je cílenou snahou reprezentace naší obce zajistit v nejbližším místě školní docházku pro děti
z Karlíka.



Pokud se podaří dokončit naše plány a připravené projekty, měli byste se dočkat ještě
v tomto roce - po získání nové autobusové čekárny - také značení a informační tabule
turistické cesty - Cesty císařovny Elišky.



Obecní úřad s maximálním nasazením pana Jiřího Svobody provedla anketu mezi občany o
tom, co považují za nejvíce potřebné, byl všem domácnostem roznesen dotazník, Vrátilo se
kolem 30% vyplněných dotazníků. Předběžně z ankety vyplývá přání občanů neprodávat
pozemky, nestavět větší počet domů v obci. Anketu podrobněji vyhodnotíme a zveřejníme
na našich stránkách a nástěnce.



Značně nerad, ale přesto musím sdělit, že útoky na členy zastupitelstva, kteří nezištně
pracují ve prospěch jejich obyvatel i na mne samotného jako starostu, se mne velmi
dotýkají. Bylo na mne podáno trestní oznámení, velmi rozsáhlé, ale podle mých znalostí a
mého svědomí neopodstatněné. Je to tzv. trestní oznámení „politické“, které mne a moje
spolupracovníky má omezit v jejich práci pro obec a znepříjemnit jim život.



Také velmi nerad musím sdělit, že jsem já a všichni ti, kteří se o obec starají, podědili ne vše
zrovna v pořádku. Snažíme se to napravovat, ale je toho velice mnoho a vše není možné
napravit za relativně krátkou dobu. Jedním z takových problémů je, že Obecní úřad je
v budově, která je sice na pozemku obce, ale budova sama nemá vlastníka a je sporné či
spíše je pravděpodobné, že nemá ani číslo popisné.
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Dalším problémem je spletitá situace kolem poškozené komunikace Pod Skálou. Jako
starosta a tím také představitel správního úřadu jsem sice uložil (ze zákona mám povinnost
toto uložit) obci nápravná opatření, ale obec nemá potřebné finanční prostředky (rozpočet 3
různých osob byl kolem 300 tisíc Kč). Uzávěra měla být do konce července t.r., ale není jiné
východisko, než vyvolat další jednání a tuto na nějakou krátkou dobu prodloužit.



To vše si vyžádá mnoho úsilí a zapojení odborníků, zvláště právníků a s tím souvisejí i
finanční náklady obce. Byl jsem tedy nucen uzavřít smlouvu s advokátní kanceláří na právní
pomoc obci. Toto dávám tedy zastupitelstvu na vědomí a žádám, aby to bylo uvedeno
v zápise.



Jistě příjemnější je moje informace, že se nám na „radnici“ po tolika letech podařilo zajistit
přípojku domu Prokšových na kanalizační řád.

MUDr. Jaroslav Štrof v.r.
starosta obce

V Karlíku dne 15. července 2010

Stránka 3 z 3

