Zápis

z 25. zasedání Zastupitelstva obce Karlí\
konaného dne 17.l2.2a13 v budově ObecnÍho úřadu Karlík
Přítomni : Marie Sommerová, František Barchánek, Monika Žitková,Tomaš Tesner
omluveni : Martin Šorm,Pavel Červenka
Neomluveni : Jiří Černý
Počet občanů: 2
Zahá i ení zasÉdárr]ízastqpitelqfva
Zaseóání Zastupitelstva obce Karlík bylo zabájeno Y 18.30 hod. Ing. Iv{arií Sommerovou.
Staiostka prohlásila, že Zasedánt bylo řádně svoláno a vy-hlášeno. Konstatovala, že jsou
přítomni čtyři členovéZasťlpitelstva z celkového počtu sedmi všech členůzastupitelstva,
takže Zastupitelstvo j e usniíšeníschopné.
občanése mohou k jednotlivym bodům jednaní vyjadřovat v diskusi před hlasoviáním.

t]rčeníověřovatelů a zapisovatele
Na funkci zapisovatele je navržena Zuzana Smělá, jedním ověřovatelem je navržena Monika
Žitkov á, druhým Tomáš Tesner.
Návrh usnesení:
Zastupitelstr'o obce Karlík určuje zapisovatelemZuzarlu Smělou, a ověřovateli zápisu Moniku
v^,
Zitkovou a Tomáše Tesnera.
Výsledek hlasování: Pro _ 4, Proti _ 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. ll25/20l3 bylo přijato.

Proiednání námitek. návrhů' schválení zátlisu z minulého zasedání z4stupitelsfla
K minulém u zálpisu nebyly p o dány žádné nrím itky'

:

Návrh usnesení :
Zastupitelsťvo schvaluj e zápis z minu]ého zasedár'j.
Výsledek hlasování: Pro _ 4, Proti - 0, Zdňeli se - 0
Usnesení č. 2l25l20t3 bylo schváleno.
SchválerrÍ-programu:
Starostka sezrrámila pfftomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
pozvánce.

NavrženÝ program

1.

2.
3.
4.
5'

:

Zahájeni - usnášeníschopnost, zapisovatel, ověřovatelé, námitky k minulémuzálpisu,
schválení zápisu, schválení progťamu
Výsledek hospodďení obce za I-tll20t3
Rozpočtovéopatření č.512013 a souhlas s Ro 612013
Inventarizace otreoního majetku k 31.12.2013

Náwh tozpočtu2}I4
Zpráva Finančníhovýboru
7. Rozpočet Regionu Do|ní Berounka narok}ol4
8. ZS školský obvod - podpis smlouvy s Dobřichovicemi
9. Vyhláška školský obvod
10. Schválení prodeje pozemků parc. č. 1440 a 1441, zaltrada, k.ú. Kariík
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11. Veřejné osvětlení v ul. K Třešňovce a podél Karlické - dokončenía kolaudace
12. Chodník U Potoka
13. oprava powchu komunikace v ul. Krátké

14. Zahradní ul.

- dokončenía kolaudace

15. Hřbitov * smlouvy s obcemi o příspěvku na investici a o provozování hřbitova,

SW na

evidenci
I

6. Provozoviíní vodohospodářské infrastruktury a kanalizaee

17. Dotace _ obnova márnice, oprava komunikací, protipovodňová opatření

18.

Zimníudržba

19. Zr,ak a vlajka obce
2a . IJ zemnl plián informace
2I. UzavÍení úřadu 23. 12. 2013

ů 5. 1. 2014

22.Terminy ZZO v 2014
23. Cyklostezka Viničná - informace
24.Yýkup pozemků pod komunikacemi - iďormace
25. Scelení pozemkťr - iďormace
26. Různé_ přání k jubileům' vánočnístrom, přivítání 2 občánků,sbor karlickýchŽen,
poděkování pomocníkům
27. Diskuse
28. Závěr
}'Jávrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluj e pro glam zasedání.
Yýsledek hlasování: Pro _ 4, Proti - 0, Zdlželi se - 0
Usnesení č.. 3 /25l20t3 bylo schváleno.

Bod 2 * Vý:s|edgk hospcldaření obee za l-1U20l3
Zastupitelům byly předloženy výsledky hospodďení za I-1'L120I3. Cerpaní rozpočtu je
vsouladu se schváleným rozpoětem na rok 2013. Případnézměny dle skuteěnosti jsou
upravovány rozpočtoqými opaťeními. Zastupitelům byl předloŽen odhad příjmů a výdajů do
konce roku 2013. Předpokládá se nedočerpanírozpočtu v roce 2013, takže rozpočet bude
přebýkový' Zastupitelé nemají připonrínky.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obee Karlík schvaluje ýsledky hospodďení obce za I-LI|2013.
Výsledek hlasování: Pro _ 4, Proti - 0, Zdtželi se _ 0
Usnesení č. 4125/2013 bylo schváleno.
:

__Boznqltol'é-gpatřggí č'5l2{} L3
Bott 3
Učetnípředložila rozpočtor'éopatření č. 5l20L3. Rozdíl mezi příjmy a výdaJije přeb3.tkový.
Přebyek bude zaúčtován na poloŽku financování 8115. Zastupitelé nemají připomínky.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje rozpočtové opatření ě- 5l20I3.
Výsledek hlasování: Pro _ 4o Proti - 0, Zďňeli se - 0
Usnesení č, 5/25/za13 bylo schváleno.

Na konci roku je nutné zptacovat pcslední rozpočtol'éopatření zarok2a13. Zastupitelstvo
pověří jeho sestavením starostku a bude projednáno a schváleno na nejbliŽším zasedání
zastupitelsfva v roce 2014-
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík pověřuje starostku sestavením rozpočtového opatření ě.6120|3
k3r.12.2013
Výsledek hlasování: Pro - 4, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 6l25l2al3 bylo schváleno.

Bod 4 * lnvenťarizaee 201-3
Starostka vydala příkaz kinr'entarizaci majetku obce k31. 12- za8 a jmenovala
inventarizačníkomisi ve sloŽení František Barchánek, Monika Žitkováa Jan Šimek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík bere na vědomí přikaz k inventari zaci k 3I . 12. 2013 .
Yýsledek hlasování: Pro - 4, Proti - 0, Zďrželi se - 0
Usnesení č. 7/2512013 bvlo schváleno.

Dílčíinventarizace majetku již proběhla a komise navrhla nefunkčnímajetek k vyřazení.
Důvodem výazení je nefunkčnost předmětů a posouzení, že by jejich oprava byla
neekonomická. Zastupitelům byly předloŽety vyŤazovaci protokoly ě. Il20Í3 a 212013.
Celková hodnota vyřazenélro rnajetku je 12734Kč'

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje vyřazovací protokoly č. tl20l3 ač.2l2al3.
Výsledek hlasování: Pro _ 4, Proti - 0, Zďňeli se - 0
Llsnesení č. 8l25l20t3 bylo schváleno.

Při dílčíinventarizací byl zjištěn rnajetek, který existuje, ale doposud nebyl veden v evicenci.
Komise nawhuje jeho zavedení do účetníevidence majetku. objekty budou zavedeny do
účetnictvíj ako tzv . rralezetý maj etek v hodnotě 1,- Kč za kůdou poloŽku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje zaevidovat do účetnictvínalezený majetek - můstek u
parc.č. 1581, k.ú. Karlík, břehové odláždéníKarlického potoka u můstku u parc. č. 1581 (u
budoly obecního úřadu), břehové odláŽdění u cesty na parc. č' 1605, k.ú. Karlík (u tůňky a
lávky přes Karlický potok)' a přejezd (brod) přes slepé rameno Karlického potoka parc.č.
1618, k.ú. Karlík, v hodnotě jednotlivých poloŽek 1,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro _ 4, Proti - 0, Zďrželi se - 0
Usnesení č. 912512013 bylo schváleno.
Boc! 5 _ Scjiullení rozpočtu na rok 2-81{
Starostka pÍed|oži|anávrh rozpočtu na rok 2014, kteý byl l-s dnů vyvěšen na úřednídesce.
příspěvku na přístavbu ZŠ
Rozpočet je navržen jako schodkový z důvodu
-poskýnutí
v Dobřichovicích. Schodek bude pokryt úvěrem od Ceské spořitelny ve výši 1,5 mil. Kč.
V letošním roce budeme čerpat 1. část úvěru ve vyši 1,5 mil. Kč a uhradíme měsfu
Dobřichovice část příspěl'ku na přístavbu ZŠ.Dnrhá část úvěru bude čerpána v příštímroce
2014. Podle úvěrové smlouvy jsou splátky úvěru odloženy aŽ do roku 20|4. V roce 2014 bude
splaceno 6 splátek ve výši po 28 000'- Kč, celkem tedy 168 000,- Kč.
Zastupitelénemají k rozpočtu připomínek'poLLZe pan Tesner by přidělilvíce peněz na kulturu.
To je však možnéupravit i v pruběhu příštíhoroku rozpočtovým opatřením.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje rozpoěet na rok 2014.
Výsledek hlasování: Pro _ 4, Proti - 0, Zďrželi se - 0
Usnesení č. l0l25l20l3 bylo schváleno.

Bod 6 - Zpráva finančníhovÝboru
Byla předloženazpráva Finančníhoyýboru. Nebylo shledáno závad.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík bere bez připomínek na vědomí zprávu Finančníhoqýboru.
Výsledek hlasování: Pro - 4, Proti - 0' Zdň'eli se - 0
Usnesení č,. ttl25l2013 bylo schváleno
Bocl 7 - Rozpočet Regionu-Dolní Bernounka na rok 2'014
Předsedou svazku RDB byl předložen návrh rozpočtu na rok 2a14, rozpočet byl v1věšen na
úřední desce od 19. 1 1 . 201 3 do 1,t .12.201 3 . Některé položky rozpočtu vyžadují komentiíř.
Návrh usnesení :
Zasfupitelsfuo obce Karlík bere na vědomí rozpočet svazku obcí Region Dolní Berounka na
rok 2014 a pověřuje starostku zajistit doplňující informace k položkám rozpočtu.
Výsledek hlasování: Pro _ 4, Proti - 0' Zďrželi se _ 0
Usnesení č.. l2l25l2013 bylo schváleno

Bod 8 - Zš _dohoda o školskémobvodu
Zastupitelswo města Dobřichovice na svém zasedání schválilo Dohodu o školském obvodu,
do kterého je zahmuta i obec Karlík. Dohoda o školskémobvodu již byla odsouhlasena
oběma stranami. Do konce roku 2013 proběhne 1. splátka příspěvku na přístavbt základni
školy v Dobřichovicích ve výši 1'5 mil. Kč, bude čerpáno z úvěru od Ceské spořitelny. Druhá
splátka příspěvku naZŠ v vyši 1,5 mil' Kč bude poskýnuta v roce Aau.
Zastupitelstvo bere informaci bez připomínek na vědomí'

Bod 9 _ Vvhláška o školskémobvodg.
Starostka předložila zastupitelům vyhlášku o školskémobvodu, kterou
v souvislosti s podepsanírn dohody o školskémobvodu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kar1ík schvaluje vyhlášku ě.2l2a8 o školskémobvodu.
Výsledek hlasování: Pro - 4, Proti - 0, Zďlželi se _ 0
Usnesení č. l3l25l2013 bylo schváleno

je

nutné vydat

Schválení prodeie pozeqrku parc. č. 1440 a lj!41-k.ú. Karlík
10.1. Schválení prodeje pozemku parc. č. 1440. k.ú. Karlík
Byl vyvěšen zámě;r na prodej požemku parc.č. 1440, k.ú. Karlík, výměra 463 m2 v ulici Za
Struhama. Pozemek není přístupný z veřejné komrrnikace. Starostka nechala vypracovat
znalecký posudek na cenu obvyklou v tomto čase a místě, která činí240.000,- Kč.
Zastupitelům byla předložen náwh kupní smloury_.
Zájem o koupi pozemku projevil jediný zájemce, ato paníIrenaZálhorová.PaniZáhotovámá

Bod

10

-

pozemek v pronájmu od obce mnoho let.
Pracovní komise jmenovaná starostkou projednala prodej pozemku se zájemcem v souladu
s názorem zastupitelů prodat pozemek za cenlJ obvyklou' a navrhuje zastupitelstvu vydat
usnesení o prodeji pozemlru paní Ireně Ziútorové za tuto cenu, to znarnená ve výši 240.000'Kč. Poplatekzanávrb na vklad po dohodě uhradí obec Karlík.
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Návrh usnesení :
Zastrrpitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 1440, zalltada, k.ťl. Karlík, paní Ireně
Zžůlaravé,nar. 15.4. 1958' bytem Za Struhamaa374, Karlík, Za cenu obry'klou' která činí
podle znaleckého posudku 240.000,- Kč, ukládá starostce uzavŤít kupní smlouvu, a podat
katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnickéha práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí'
Výsledek hlasování: Pro _ 4o Proti - 0, Zdlželi se - 0
Usnesení č. 1412512013 bylo schváleno
10.2. Schválení prodeje pozemku parc. č. 1441. k.ú. Karlík
Byl vyvěšen zétmět na prodej pozemku parc.č. I44I, k.t]. Karlík, výměra 477

Í'ď v u|ici Za

Struhama. Pozemek není přístupný z veřejné komunikace. Zastupitelům byla předloŽennávrh
kupní smlouvy.
Zájem o koupi pozemku projevil jediný zájemce, a to pani .lana Prochéld<ová. Paní
Procházkovámápazemek v pronájmu od obce mnoho let.
Pracovní komise jmenovaná starostkou projednala prodej pozemku se zájemcem v souladu
s názorem zastupitelů prodat pozemek za cenu obryklou, a po přepočtu srovnatelně s cenou
pozemku parc. č. 1440, zahraďa, k.ú. Karlík, navrhuje zastupitelstr,u vydat usnesení o prodeji
pozemku paní Janě Prochiízkovéza cenu 247.a}a,- Kč. Poplatek za návrh na vklad uhradí
obec Karlík.

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje prodej pozemku parc.č. 144I, zahrada, k.ú. Karlík, paní
Janě Procházkové, nar. 30.1.1948 bytem Lucemburská2174l2C, Praha 3, za cenu obvyklou,
která činí247.000,- Kč' ukládá starostce uzavtít kupní smlouvu, a podat katastráinímu úřadu
návrh na vklad vlastnického ptávapodle této smlouvy do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro - 4, Proti - 0' Zďrželi se - 0
Usnesení č. t5l25l2013 bylo schváleno

ligd-1í --VeřQin{sg}:ěfleryLv uliciš Třešňovce a Karlieká _ dgko#Šení-akglBusacg
Veřejné osvětlení v ui' K Třešňovce a podél Karlické od zastávky k lomu _ bylo dokončeno a

zkolaudov:íno. Starostka poptala několik firem, ceny s pohybovaly od asi 203 tis- do 176 tis.
Brema, s.r.o. byla vyhodnocena jako nejvhodnější zhotovitel jak cenou 175 tis., tak i
z praktického hlediska _ je vhodné' aby kabely ČBz i Vo pokládala do společného výkopu
jedna firma. Celá akce byla pro nás výhodná, protože se provedly obě stavby (Čyz i Vo pro
obec Karlík) najednou. Při započtení poplatku zauživáru komunikace a věcného břemene od
CEZ jsme z obecního rozpočtu vydali zaYo jen 85 tis. Kě.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík bere bez připomínek na vědomí qýběr zhotovitele BREMA, s.r.o.
na stavbu Vo Karlická a K Třešňovce.
Výsledek hlasování: Pro - 4, Proti - 0, Zďtželi se - 0
Usnesení ě. 16/25na13 bylo schváleno

tsqd l2: ChoďEík U Potoka
Byla provedena stavba chodníku kolem potoka u Šebků.Jedná se o drobnou zakázku malého
rozsahu' Starostka oslovila 4 zhotovitele, 3 podali cenovou nabídku' Ustanovila pracovní
komisi, byly porovnány ceny, a komise doporučila vybrat zhotovitele Stavební firma HOBST,
a.s. Později bylo s původním zhotovitelem dohodnuto, Že stavbu dokončízhotovitel
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Betonpflaster' s.r.o. Část materiálu dodala obec ze zásob uloŽených ve mlýně (obrubníky,
dlafua), část ma1eriálu byla dokoupena.
Náwh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík bere bez námitek na vědomí vyběr zhotovitelů - Stavební firma
Hobst, a.s..a Betonpflaster, S.r.o. pro stavbrr ,,Chodník U Potoka _ Karlík"
Výsledek hlasování: Pro - 4, Proti - a, Zdňeli se _ 0
Usnesení č. 17 /25na13 bylo schváleno

Bod 13 _ OpravLpolrehu v ulici Krátká
Bylo provedeno v'vspravení štěrkodrtí, které bude slouŽit dočasně. o nakladnějšíúpravě bude

jednáno na jaře, neboť stále přetrvává problém s vlastnictvím pozemků.
Zároveíbyly vyspraveny i nejhorší místa v dalšíchulicích _ U Potoka a Mořinská.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík bere bez námitek na vědomí opÍa\lr ul. Krátké štěrkodrtí
Výsledek hlasování: Pro - 4, Proti - a, Zdrželi se _ 0
Usnesení č. t8l25/2013 bylo schváleno

Bod 1'l _ Zahradní ulice - doko-nčenía kqlaudace
Pro informaci bylo dokončeno odvodnění v ulici l\{ořinské, které přímo souvisí
s rekonstrukcí ulice Zabraďní. Stavba rekonstrukce Zahradní vč. odvodnění v Mořinské byla
zkolaudována. Stavba byla provedena s dotací z MMR ve ýši l,665 mil. Kč.
Bod 15 - Hřbitgy:gnlouvy
SWna evidenci

s

obcsmi o příspěvku na investici a o pro.yozování hřbitova.

Po dokončeníurnového haje a vyjasnění celkové investice na stavbu jsme připravili hřbitovní
řád i smlouvy o provozování s ostatními obcemi - Vonoklasy' Dobfichovicemi a Lety.
Pronajímání hroboých míst na novém umovém háji zabájime zač,átkem roku 2014.

Smloulry o příspěvku na nový urnoý báj a na provazování hřbitova v Karlíku byly
odsouhlaseny s obcí Vonoklasy a městem Dobřichovice.

již

S obcí Lety jsme se zatímnedohodli. PředloŽená smlouva obsahuje kromě příspěvku na UH i
závazekokolních obcí podílet se na ýdajích, které nelze zahrnout do nájemného z hroboých
míst nájemcům, nebo do smluv zpětné, nebo v případě, že docltérzík časovémuposunu příjmů

a výdajů. Ptevžňná část nájemních smluv by|a uzavŤena v roce 2aa7 na 10 let za nízké
nájemné, které nepokrývá současné ýdaje. Rozdíl se hradí z obecního rozpočtu, a proto jsme
nawhli, aby nám okolní obce pomohly tuto situaci překlenout v poměrné vyši podle poětu
ob1vatel, aby schodek nenesla porlze obec Karlík ze svého rozpočtu. Úoa3''c Lety nemají
problém s vyšípříspěvku 414 tis. Kč na umový háj, mají však problém s přislíbenou úhradou
v roce 2013, nebot' pouŽily připravené perltze na jiné investiee. Lety nabízídohodu o
splátkách v dalšímobdobí. Kromě toho má paní starostka Letu problém zavánat obec Lety
k úhradě za ptovozoviíníhřbitova, ač jsme s místostarostou Letu panem Cmíralem vše
podrobně připravili a vysvětlili. Příjmy a ýdaje budou vŽdy vyúčtovány a předloŽeny všem
čty'em obcím po uzavření předchozího kalendďního roku k odsouhlasení. Pro Lety se nyní
jedná zhruba o 2a až 24 tis.lrok, v pozdějšíchletech to můŽe bý i nula.
Pro informaci - je potřeba připomenout zákonnou povinnost obcí zajistit pohřbívání sých
trvale hlášených občanů.Vonoklasy, Dobřichovice a Lety nemají vlastní hřbitov. Z důvodu
nedostatečnékapacity hrobových míst na hřbitově v Karlíku se o přístavbě hřbitova dohodli
již v roce 2a02 starostové těchto čtyr obcí, a v roce 20a3 a 2004 mimo jiné starosta Letu
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Hudeček slíbil příspěvek na výstavbu ve ýši 500 tis. celkem (nyní je vypočtená částka niŽší,
pouze 414 tts. Kč)' Vonoklasy i Dobřichovice velkou část slíbených peněz uhradily' tety
dodneška ani 1,- Kč. o uzavření smluv starostka Karlíka jedná s Lety již od roku 2011. ZáIeží
na nich, zda budou chtít smlour,u uzavŤít nebo ne.

Náwh usneseni:
Zastupiteistvo obce Karlík pověřrrje starostku podepsiáním smloury s obsí Lety o příspěvku
na rrmoý háj v Karlíku pouze současně se smlouvou o provozování hřbitova obcí Karlík.
Výsledek hlasování: Pro - 4, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 19lz5l2al3 bylo schváleno

Bod 1{i _ Provozaváni r. odoholpodářsK inťrastruktury L-kana-lizace
Vodovod _ objednali jsme ,,Posauzeni optimálního způsobu provozování vodohospcdářské
infrastruktury Karlík _ Lety" u pana Petra Hrněíře, který se mnoho let zabývá touto
problematikou a provádí mimo jiné i odbomé posudky. Nyní shromažďuje pořebné podklady
pro vyhodnocení. Zénoveň se od 1. 1. 2014 mění zátkony týkajícíse provozování
vodohospodrářské infrastruktury, nejspíšbude nutné upravit smlouvy v souladu s těmito
ziákony.

Kanalizace _ starostka připomněla' že smlouva na provozaváni kanalizace S provozovatelem
Aquaconsult, S.r.o. končí3I.I2.20Í4, sročníýpovědní lhůtou' a je vní zakotveno
automatické prodloužení o další3 roky. Zastupitelé projednali otinku vy'povědi ze smloulry,
ale došli knánoru, Že vtuto chvíli není důvod kjejímu podaní. Předpokládá se, Že bude
smlouva v příštímroce přizpůsobena novým ziákonům.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík v současné době neshledalo důvody k podání výpovědi ze smlouvy
o provozov ání kanalizace s provozovatelem Aquaconsult, s.r' o.
Výsledek hlasování: Pro _ 4o Proti - 0' Zdrželi se _ 0
Usnesení č. 2aD5n013 byto schváleno
Bod_ 1 ? _ Dptacc * obrr qva m áťgige'op rav4-hg

muqikaci, p rq][!p{}v0Éňqul oÍ)a-třen í
výzvy
kpodávání
žádostí o dotace zrůzrlých fondů
kraje
vypsal
Hejtman Středočeského
Středočeského kraje. Vybrali jsme Fond kultury a obnovy památek pro opra\ru márnice na
hřbitově v Karlíku a Fond rozvoje obcí a měst na opravu komunikací. Spoluúčastobce je ve
ýši minimáIně 5Yo z celkových nakladů projektu.
17.1. obnovamámice

Je nutno připomenout, Že trudova miírnice je památkově chrríněný objekt společně
s areálem kostela sv. Martina a sv. Prokopa. Stav budoly je veimi zchátralý a stal se

nebezpečným pro uživatele hřbitova. Proto jsme budovu márnice převzďi bezúplatně od
církve a chceme se postarat o její opravu pomocí dotací. Starostka nechala zpracovat
projektovou dokumentaci a rozpočet. Budeme žádat o dotací na opravu střechy a krovu a
na odstranění Životu nebezpečných častíbudovy.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt ,,oprava
miímice na hřbitově v Karlíku" ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek pro
rok 20T4 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5%
z celkových nákladů projektu.
Yýsledek hlasování: Pro - 4, Proti - 0, Zdňeli se _ 0
Usnesení č. 2112512013 bylo schváleno

,]
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17.2. Dotace oprava komunikací z FROM Středočeského kraje
Do Žádosti o dotaci jsme zahrnuli ulice, které jsou projektově připraveny. Jedná se o
Pod Kostelem (boění větel.)' U Potoka, Pod Skálou vč. opěrné zdi'

ulici

Návrh usnesení :
Zastupitelsfuo obce Karlík schvaluje podrínížádosti o dotaci na projekt ,,oprava
komunikací v obci Karlík" ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014 a
zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve qfši minimálně 5%a z ceLkových nakladů
projektu.
Výsledek hlasování: Pro - 4, Proti - 0, Zdňeli se _ 0
Usnesení č. 2212512013 trylo schváleno
17.3. Dotace na protipovodňová opatření z
U této dotace je spoluúčast 10olo.

Ministerstva ěb

i

Jedná se o následky povodné v 6120Í3, kdy byly poškozeny břehy a opěry můstků.
Žádost podáme na obnovu zídek a břehových úprav u cesty kolerrr tuřrky Karlickélro
potoka vč. opravy poškozených opěr Lávky, obnow přejezdu přes slepé rameno
Karlického potoka, kde voda způsobuje zaplavovéní rodinných domů, a obnol'tl
břehových úprav u můstkrr u obecního úřadu vč' opravy podemletých opěr můstku'

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje podaní žádosti o dotaci na projekt ,,obnova břehů
Karlického potoka poškozených povodní v 6/20Í3"
Výsledek hlasování: Pro - 4, Proti - 0' ZďrŽeli se _ 0
Usnesení č,. 23l25l2013 b1'lo schváleno

L8 Zinrpi ú{|ržba
Zimníudržbabylaobjecnána u ťrrmy lr{ichal Velebil.

Brl-d

so_d- í ?

Z'gl&

q t'la

ka {'bce

znaků z řad
Všem navrhovatelům
i

občanůbyl zaslán děkovný dopis s malou pozorností *
knihou o našem kraji. Byla uzavřena smlouva s panem Janem Tejkalem rra zpÍacovrání návrhů
na znak v heraldickém provedení. Do 31.1.2013 nám předložímh.4 návrhy taznak a vlajku.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík bere bez nrámitek na vědomí s uzarŤení smlouvy s hera1dikem
panem Janem Tejkalem nazpracování návrhů znaku a vlajky obce.
Yýsledek hlasování: Pro - 4, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 2412512013 bylo schváieno
B.grl 2{} -_ Úze"mnlplán - i-nfo-rrnace
Architekt Salaba předložil Zasfupitelům rozptacovaný návrh územního plrínu' Kromě menších
připomínek všichni přítomní zastupitelé (bez nepřítomného pana Černého)souhlasí
s koncepcí předloženéhonávrhu Úp. one L1.72. byla uspořádána veřejná prezentace ÚP pro
oběany Karlíka v aule Zik|adni školy v Dobřichovicích. Tato dvě představení byla nad rámec

běžnéhorozsahu práce projektantů.

Na prezentaci se dostavilo asi 40 občanů.Parr aÍchitekt přednesl občanůmsvůj náwh
s podrobným zdůvodněním a lysvětlením všech kroků. Respektoval přríníoběanů
nerozšiřovat Karlík, a1e bez určitých kompromisů, zejména při dopravním řešení'se to
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neobejde. Proběhla klidná

a

konstruktivní diskuse

s

občany, někteří dávďi návrhy a

připomínk'v, které budou projektantem posouzeny, a pokud moŽno zohledněny azapracovény
do náwhu. Jednalo se o připomínky - autobusové stanoviště a točka autobusu, sportoviště,
vodoteč v západru zóně, možnost přirozeného odvodu dešťoqých vod směrem do Dobřichovic
Karlickým potokem nebo do původníhopoldru uprostřed polí, padly otÍrz;ky na systém
komunikací, apod. Starostka požádala projektanta o svoiriní jednaní projektantu
vodohospodářských specialistů, kteří nyni zpracovávají územní plrány i pro Dobřichovice a
Lety, aby se pokusili nalé*' společnéoptimáiní řešenídešťoqých vod v této oblasti, která se
tyká tří katastru (Karlík, Lety, Dobřichovice).

Bocl 21 _ t}zavření úřaclu
Uzavření uřadu 23.I2.2aI3 až 3.|.2014
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík souhlasí s uzavřením úřadu od 23. 12' z0I3 do 3. 1 .2014
Výstedek hlasování: Pro _ 4, Proti - 0, Zdňeli se - 0
Usnesení č. 25l252a13 bylo schváleno.

Bod 22 _ Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2014

Na žádost Zastupitelů starostka předložila návrh na termíny zasedání zastupitelstva v roce
2014. Mělo by to bý vždy poslední úteý nebo čtvrtek v měsíci. Starostka se bude snažit je
dodrŽet' ale po zkušenostech víme, že se termíny mohou změnit podle aktuální potřeby
proj ednávaní důleŽi!ých věcí'
Nár'rh ZZo v 2014 - 2L],. tlt,27.2. čt,29'4. ti.,26.6 ět.,25.9 ět.,16.I2.irt.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík bere na vědomí termíny zasedáln zastupitelstva obce Karlík v foce
2014.
Výsledek hlasování: Pro - 4, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 26/25na13 bylo schváleno.

Bod 23 - Cvklostezka Yiničná - inÍbrmace
Postoupili jsme do dalšího kola, ďe výsledek zattm není znám.
Bod 24 _ VÝkup rrozqmků pod komunikacemi - informace
Některé pozemky jsme vykoupili, někteým vlastníkůmjsme napsali dopis' s někteými jsme
jednali. Nově se objevil pozemek v ulici Mořinské s neq'řízeným dědictvím, napsali jsme
dědičce. Kromě malých kousku pozemků zůstává do příštíhoroku dořešení pozemku v ulici
Blatnické, ve Viničnéaleji, a většíchpozemků v ul. K Třešňovce (na qýchodním konci), kde
byla zarrtěřena asfaltová komunikace a po dokončení vyýěení veřejných inženýrských sítí
v terénu zastupitelstvo rozhodne, co bude mít obec zájemvykoupit.

BodJS - Scelgní pozemků - infofmace

Požádali jsme o logické scelení malých dílkůpozemků v rámci jednotliých komunikací.

Bod 26 _ Různé
26.1. Přání kjubileům _ v letošním roce jsme přáli 6 seniorům ve věku 80, 85 a 90 let.
26.2. Yěnoěru sttom _ dne 6.12. jsme jako každý rok společně rozsvítili viánočnístrom.
Kromě krátkého projevu starostky, a přáni k vánocům a do Nového roku, již tradiěně
vystoupily děti našich občanůa sbor karlických Žen. Děti se moc snažily a povedlo se jim to.
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Uznání patří i sboru karlických žen,kterépeělivě nacvičovaly a dokonce si nechďy připravit
od pana Mikulěráka doprovod na CD.
Hlavní pŤiprava byla jako vžďy naZuzce Smělé, pomohl Jirka Sebek a pan Simek, letáčky
vyrobila lva Bedrnová, a s onrrčeníma osvětlením pomohl jako loni pan Svoboda z Vodáren.
Paní Svobodováz krrímku s panem Jeništou a paní Ponáh]ou rutinně připravili u krámku teplé
nápoje na zahŤátí po děti i dospělé, a přítomné děti dostaiy drobné dárečky, kter,ý jim předával
Mikuláš. Atmosféra byla příjemná.
26.3. Přivítaní občánků - v letošnímroce se narodily pouze dva noví občanci. Jednoho jsme
přivítali přímo u vránočního stromu a druhý se pro sr'rrj nízký věk (1 měsíc) nemohl dostavit.
Proto dostal pozornost domů.

Bod 27 - DistuÉg
Probíhala v pruběhu zaseďěni.
tsod 2E
všem popřďa hezké vánoce a hodně zdravi a štěstído Nového roku.
Starostka=Závěr
Zasedini bylo ukončeno ve 20.45 hod.

Zapsala: ZuzanaSmělá
ověřovatelé:
Tom:íšTesner

Monika Žitkova
Starostka :
Marie Sommerová
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