Zápis

ze |5. zasedání Zastupitelstva obce Karlík,
konaného dne 8.10.2012v budově Obecního úřadu Karlík

Přítomni : Sommerová, Červenka, Šorm,BaÍchánek, Černý' Tesner, Žitková
Počet občanů: 3

Zaháiení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Karlík bylo zahájeno v 19,10 hodin starostkou Ing. Marií

Sommerovou. Starostka prohlásila, že Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno'
Starostka konstatovala, že je přítomno 7 členůZastupitelstva z celkového počtu sedmi všech
členůzastupitel st v a, takže Zastupitel stvo j e usnášení schopné.
Starostka upozornila přítomnéobčany, Že se mohou kjednotliým bodům vyjadřovat
v diskusi před hlasováním.

Pan Cemý ani pan Tesner nemají zfiem o funkci zapisovatele ani ověřovatele. Proto je na
funkci zapisovatele navrŽen Mgr. Pavel Červenka, jedním ověřovatelem Martin Šo..'',
druhým František Barchánek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík určuje zapisovatelem Mgr. Pavla Červenku' ověřovateli zápisu
Martina Šorma a Františka Barchánka.
Výsledek hlasování: Pro _ 7,Proti_ 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č,. 1115/2012 bylo přijato.

Proiednání námitek. návrhů. schválení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva
K minulému zápisu nebyly podany žádnénámitky.

:

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje zžtpis z minulého zasedžní.
Výsledek hlasování: Pro - 7,Proti _ 0, Zdtželi se - 0
Usnesení č. 2ll5l2012 bylo schváleno.

Schválení programu:
Starostka seznámila přítomné s návrhem pÍoglamu v souladu
pozviánce.

NavrženÝ program

s

informací zveřejněnou na

:

Zahájení _ usnášeníschopnost, zapisovatel, ověřovatelé, námitky k minulému zétpisu,
schválení zápisu, schválení programu
2. Volba místostarosty
J. Diskuse
4. Závěr

1.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluj e pro gram zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti _ 0, Zdťželi se - 0
Usnesení č. 311512012 bvlo schváleno.
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Volba místostarostv

Určenízpůsobu volby místostarosfy:
Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba místostarosty
veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající
vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Návrhy na
změnu způsobu hlasoviání nebyly podány' hlasování bude veřejné.

Volba volební komise :
Do volební komise byli navrŽeni jako předseda Martin Šorm a jako člen Tomáš Tesner.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje do volební komise předsedu Martina Šormaa člena Tomáše Tesnera.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0,, Zdň,eli se _ 0
Usnesení č, 4l15Dal2 bylo schváleno.

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následujícínávrhy: člen zastupitelstva paní Žitková navrhla zvolit do funkce místostarosty
Tomáše Tesnera. Pan Červenka navrhl do funkce místostarosty zvolit pana Františka
Barchánka. Před hlasováním byla ďána moŽnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své
stanovisko. Hlasování probíhá od posledního návrhu.

1. Zastupitelstvo obce Karlík volí místostarostu Františka Barchánka
Výsledek hlasování: Pro - 4, Proti - 3 (Tesner, Černý, Žitková), ZdrŽeli

se

-
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Zastupitelstvo hlasuje o druhém návrhu.

Karlík volí místostarostu Tomáše Tesnera
Výsledek hlasování: Pro _ 3o Proti _ 3 (Červenka, Barchiínek' Sommerová), Zdrže|ise 2. Zastupitelstvo obce

1

(Sorm)

Předseda volební komise konstatuje, že nawžený kandidát pan František Barchiínek získal
potřebný nadpolovičnípoěet hlasů (4), a tím byl zvo\en do funkce místostarosty.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík zvolilo Františka Barchánka do funkce místostarosty.
Usnesení č,. 5l15nal2 bylo přijato.
odměna místostarostovi
Funkce místostarosty

je v našíobci

,,neuvolněná". odměny neuvolněným zastupitelům
stanovuje zastupitelstvo ve smyslu zákona o obcích a podle naŤízenívlády ě.3712003 Sb. ve
znění pozdějších předpisů. odměny se stanovují dopředu' nejdříve od druhého dne po
schválení zastupitelstvem.

Pan Barchánek pronesl krátký proslov o tom, jak si představuje práci ve funkci místostarosty.
S ohledem na předběŽně dohodnutý rozsah činnosti se starostkou, souhlasí s návrhem měsíční
odměny ve výši 7.500'- Kč.
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Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík stanol.uje ve smyslu zákona o obcích č. 12812000 Sb' ve znění
pozdějších předpisů odměnu pro místostarostu ve výši 7.500,- Kč měsíčně dle nařízení vlády
č,.3712003 Sb. ve znění pozdějšíchpředpisů. odměna místostarostovináIeží od9.1O.2OI2.
Výsledek hlasování: Pro - 4, Proti - 0, Zdňeli se _ 3 (Tesner, Černý,Žitkova)
Usnesení č. 611512012 bvlo schváleno.
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- Diskuse

a) Zimní iÁržba - starostka navrhla k projednání

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje objednání zimní udržby u pana Michala Yeleb1la, za
stejných podmínek jako v loňském roce.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 7 l15l20l2 tlylo schváleno.
18 b) Parkování u b}tového domu

Starostka podala informaci o probíhajícímtízeni. Dá se očekávat, že v dnešní době bude
problém s parkováním všeobecně narůstat.
18 c) Diskuse

-

Pan L. Velebilapeluje na zastupitelstvo, aby pracovalo na územnímplánu' s tím je
mimo jiné spojený i chodník do Dobřichovic, který je důleŽitý pro bezpečnost občanů.
Starostka znovu informovala, že se zastupitelstvo dvakrát sešlo na pracovní poradě
směřující k pokračovánína územním plánu. PŤizvaný architekt předloŽil návrh na
doplňující průzkumy arczbory, zastupitelstvo bude o nich jednat.
Paní Zltková navrhuje, aby se opravila Viničná alej pro chodce. Přítomní si nejsou jisti,
Že se tím vyřeší bezpečnost všech občanů,ažetuto trasu budou využívatobčanéze
západní strany od potoka' ale nejsou proti opravě.
Pan Sorm připomíná, Že v Karlíku je více nebezpečných míst pro chodce, např.
Mořinská, apod. Není možnéslibovat investičníakci, jako je chodník , na cizích
pozemcích akdyž nejsou zajištěny finančníprostředky.
Na dotazpanaL. Velebila, co si představovalo minulé zastupitelstvo pod pojmem
finančnírezeÍyav pozemcíchv západni zóně,pan Čemý odpovídá, žéto dnes nelze
ekonomicky odhadnout. Pan Velebilnavrhuje, aby se ěást pozemků vyčlenila pro stavby
rodinných domů, ýtěžek by mohla obec použítna opravy a investičnípotřeby obce.
Starostka informovala o vyhlášenýchvýzvách na rekonstrukce komunikací z RoP.
Připravuje projekty.

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík pověřuje starostku přípravou podkladů na opravu Viničnéa
přípravou podkladů pro podání žádosti o dotaci na opravu komunikací.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdň,eli se _ 0
Usnesení č. 8/1s/2012 bvlo schváleno.
B,od 19_ Záxěr
Zasedání bylo ukončeno Ve 21'05 hod.

Zapsal:

A

Pavel Červenka

-J-

ověřovatelé:
Martin Šorm
František Barchánek

Starostka
Ing. Marie Sommerová
:

podpis

:
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