Zápis

ze8. zzseďání Zastupitelstva obce Karlí\
konaného dne 1ó.9.2015 od 18.00 hod. v budově obecního úřadu Karlík
Přítomni : Ing. Marie Sommerová,Jan Šimek,Mgr. Jan Kořán, lng. Hana Krátká, Mgr.
Zdeněk Hájek,
Eduard Převorovský (dostavil se v 18.16 hod.) a František Barchánek (dostavil se
v 18.36 hod.)
Počet občanů: 3, v pruběhu zasedéni 1 odešel a l dalšíse dostavil
Zahá iení zasedání zastupitelstva
ZasedéníZastupitelswa obce Karlík bylo zahájeno v 18.13 hod. Ing. Marií Sommerovou.
Starostka prohlásila, že Zaseďžní bylo řádně svoltíno a vyhlášeno. Konstatovďa, že je
přítomno 5 členůZastupitelstva z celkového počtu sedmi všech členůzastupitelstva, takže
Zastupitelstvo je usnďeníschopné.
oběané se mohou k jednotliqým bodům jednání vyjadřovat v diskusi před hlasoviíním.

Bod 2 _ Určenli ověřovatelů a zapisovatele
Na funkci zapisovatele je navržen Mgr. Zdeněk Hájek, na ověřovatele Jan Simek a Mgr. Jan
Kořán.
Náwh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík určuje zapisovatelem Mgr. Zdeťka Hájka, a ověřovateli zápisu
Jana Šimkaa Mgr. Jarra Kořána.
Výsledek hlasování: Pro _ 5n Proti _ 0, Zďtželi se - 0
Usnesení č.1l8/20ls bylo přijato.
P_roiednání námitek" návrhÁ schválení zápisu z minulého zase4ánÍ zastupitelstva
K minulému zápisu nebyly podany žádnénámitky.

:

Návrh usnesení :
Zastupitelswo schvaluje zápis z minulého zasedéni.
Výsledek hlasování: Pro _ 5n Proti _ 0, zdňeli se _ 0
Usnesení č'. 2 l8l2015 bylo schváleno.

Dostavil se zastupitel pan Převorovslý v 18.16 hod'
Bod 3 : Schválení plogramu
Předsedající seznámila přítomné s náwhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
ďední desce. Program byltaké zaslán jednotlivým členůmzastupitelstva.
Starostka opravuje chybu v pozviínce _ bod 5 se ýká převodu pozemku pro chodník a úpravy
kolem hlavní silnice, bod 12 se ýká pozemku v ulici KÍátké. NavrŽený program se v těchto
dvou bodech opravuie.
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Navržený program:

1.

Zahájení
Jmenoviínízapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schváleď proglamrr zastupitelstva obce
Rozpočtovéopatření č.4Da15
Zéxnérziskat dalšíčást pozemku parc.č. 47712, k'ú. Karlík kolem silnice IIVI1515
v obci z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce sro chodník a úpravy
kolem hlavní silnice)
6. Dopravní opatření na silnici IIVl 1515 v obci Karlík
7. odvodnění silnice III/11515 v obci
8. Dopravní znač,etl v obci _ schváleď projektu a áotovitele značení
9. Schválení provozovrry pro výrobu zákusků v ul. K Třešňovce
TO. Žádosto přidělení parkovacího místa pro provozovnu autoservisu
11. Schvrílenídrobných stavebních úprav a zhotovitele
12. Převod části pozemku parc.č. I870l5 v k.ú' Karlík ze soukromého vlastnictví do
v1astnictví obce (ulice Krátká)
13. Územníplan_ zadÍníuzemnisfudie pro lokalitu ve východní črásti obce
L4. Záměr obnovit vodní nádrž za mlýnem - podnět občanů
15. Záměr ziskat pozemky pro točku autobusu zamlýnem
16. obnova jednání se spoluvlastníky mlýna a s vlastníky soukromých pozemků pro
chodník do Dobřichovic
17. RDB _ schválení aktualizované Strategie RDB a stanovisko ke splavnění Berounky
18. Informace o zásobování pitnou vodou v Karlíku
19. Dokončenístavby obnova břehů Karlického potoka
20. Dokončenístavby Bezbariéroqý chodník Karlík v ulici Karlická od zastávky k lomu
21. odpady - poskýnutí tašek na tříděný odpad oběanům
22. Nákup multifunkšníbozaÍizení(kopírka' tiskárna, skener)
23. Beseda dětí se spisovatelem panem Pavlem Volfem, občanem Karlíka
24.Ptůzné
25. Diskuse
26.Závěr

2.
3.
4.
5.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje navržený program zasedéní zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro {, Proti - a' Zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/8/2015 bylo schváleno.

Bod 4 - Bozpočtovéopatření

č..#/2{115

Bylo předloženo rozpočtovéopatření č,. 4l?015. V příjmech je zahrnuto věcné břemeno od
CEZ (48 tis.. Kč), ve výdajích kopírka' DPP na vzhled obce, konz,ultace vodovod aj.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje rozpočtovéopatření č.4l2al5 v předloženémzněrll.
Yýsledek hlasování: Pro - 6, Proti - t, Zďrželi se - 0
Usnesení č. 41812015 tlylo schváleno.
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Záměr získat dalšíčást pozemku parc.č. 4?72-k']i-Karlík ko-leBr slnige
IIUl1515 vgbci z vlastnicfvíĚtředqšeůKhg kraie do vlastnictví obce
V souvislosti s vybudováním chodníku od zastávky autobusu k lomu žádáme o bezúplatn1ý
převod dalšíčásti pozemku parc. č. 477/2' k.ú. Karlík, dle geometrického pliínu, i na pravé
Bocl
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straně hlavní silnice. V pruběhu stavby chodníku nám Kraj sdělil, že na nás chce převést i část
jejich pozemku mezi chodníkem a pozemkem ve vlastnictví Povodí Vltavy.

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje potřebné stavební úpravy na pozemku parc.č. 477l2,k.it.
Karlík a souhlasí s budoucím bezúplatn1im převodem časti pozemku dle geometrického plrínu
ZptacavaÍ|ého geodetickou kanceláří PRAGEMA, s.r.o. Z vlastnictví Středoěeského kraje do
vlastnictví obce.
Výsledek hlasování: Pro _ ó, Proti - a, Zdň,eli se _ 0
Usnesení č. 51812075 bylo schváleno.

pop{evní oí'atře!í na siluig! uUJ1515 y-qbcilÉa-tll]r
Středočeský kraj provádí stavbu, jejíŽ součástíje v1'měna povrchu vozovky na hlavní si]nici
m/11515 (ulice Karlická)' která prochrizí Karlíkem. Vrámci stavby neď uvažováno o
dopravním zrlačeni zpomalující provoz uvnitř obce. Jedniíme o možnosti provedení tohoto

Eqd

6_

značeni azároveň hledáme moŽnost zřízenipřechodu pro chodce uvnitř obce.

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík pověřuje starostku jedniíním o doprar.rrím značenína h1avní silnici
ilVl1515 (ulice Karlická) z důvodu zpomalení provozu v obci a o moŽnostl zšizeru přechodu
pro chodce uvnitř obce.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 618/20í.5 bylo schváleno.
Dostavil se zastupitel pan Barchánek v ]8.36 hod

Boti_Z:- odvoŮLění silnie-e IlI/l l515_
Vsouvislosti se stavbou je nutné zajistit řádné odvodnění silnice III/11515 (ulice Karlická),
zejména zprovoznění uličnívpusti u trafostanice a úsek na pravé straně silnice od TS směrem
na Sever. Jednáme s Krajem a správou silnic KSÚS a hledáme společně řešení'
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík pověřuje starostku jednráním o obnově odvodnění v ulici Karlická
se Středočeským kraj em.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se _ 0
Usnesení č. 7 l8l201s bylo sehváleno"

B$d 8 * Dopravní značenírl obci _ schválení rlroiektu a zbotrlvitg-le ztlgč:ení
Byl zptacavrán projekt dopravního značenítýkajícíse největších problémovy'ch míst v obci.
Byli poptáni 3 zhotovitelé dopravního značení,ale ještě nedošly všechny nabídky.

Navrhujeme vybrat zhotovitele s nejýhodnější nabídkou, a s nejniŽší cenou.
otazky přítomných občanůohledně dopravního značeníbyly zodpovězeny.

Náwh usnesení :
Zastupitelswo obce Karlík schvaluje předloŽený projekt dopravního značenív obci
zpracovaný firmou SINPPS, s.r.o. a pověřuje starostku qýběrem zhotovitele s nejqfhodnější
nabídkou.

Výsledek hlasování: Pro _ 7, Proti - 0, Zdňeli se - 0
Usnesení č. 8/8/2015 bvlo sclrváleno.

,f,

Schyálení prqygzovqy prol''ýrobu zákuskůJuLK T.řqšňg]lce
Byli jsme požádé.rl.io vyjádření k zríměru zřízeni provozovny na výrobu ziíkuskův ul.
K Třešňovce čp. 700. Podle vyjádření žadatelky by provoz neměl ohrozit nebo omezit

&gd

9_

občany.

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík nemá nrímitek protí zřízení výrobny ziíkuskův domě čp. 700 v ul.
K Třešňovce.
Výsledek hlasování: Pro _ 7, Proti - a, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 91812015 bylo schváleno'

Potl l0 - Žádost

o přidělení p4rkovacího místa nro provoaovnu autqlerr'isu

Majitel autoservisu v ul. K Vodrárnám nás požádal o přidělení místa k parkoviínív ul.
K Vodrírnrím výlučně pro potřeby autoservisu. Dochází ke sporum mezi sousedy' proto jsme

zadali v rámci projektu dopravního značeníposouzení možnost parkování u autoservisu.
Zptacovatel projektu určil moŽnost 1 parkovacího místa vedle autoservisu tak, aby nebyl
ohroŽen provoz na ulici K Vodárnám. Parkovací místo bude takÍo označeno.
Proběhla kÍátká diskuse. obec nemá dostatek parkovacích míst, které by bylo možné
přidělovat jednotliqim Žadatelům, a proto nemá ani zpracovanou vyhlášku o pronájmu ploch
pro parkování. označenímparkovacího místa bude žadateli vyhověno částečněv rrímci
možnostíobce. Pokud by se toto opatření jevilo jako nedostatečnó (nezajístilo by dobrou
dopravní přístupnost autoservisu pro občany), zastupitelstvo se k řešení této otázky vráti.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík nesouhlasí s přidělením parkovacího stání před domem čp. 346
j edinému konkrétnímuuŽivateli.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti _ r (Šimek),Zdňeli se * 0
Usnesení č. fi/8/2015 lrylo schváleno.

Eod 11 - Schválerrí dtolqých stavebních úprLv a zhotovitele
V souvislosti s prováděním stavebních silničníchakcí bylo vhodné provést některé navazuilci
práce. Jejich provedení bylo projedniíno na pracovní schůzce zastupitelů. Na práce jsme
vybrali zhotovitele, kteří byli vybrráni ve výběrovémÍízenina hlavní akce' a v této době u nas
měli veškerou techniku a pracovníky. Zároveňměli ve výběrov'ých řízenich nejnižšícenu.
Jedná se o :

1.

obrubníky podél hlavní silnice naproti úřadu
obrubníky na rohu ulic K Třešňovce aPříčná
úprava stání pro kontejnery, vč. oplocení u autobusové zastavky
oprava nástupního ostruvku pro autobus, vč. předlážděni zastávky
o provedení těchto prací pod body 1 až 4 jsme požádal'i zhotovitele bezbariérového chodníku
od zastiívky k lomu, kter.ý měl ve .''1ýběrovém řízení na chodník nejnižšícenu - HES _
stavební' s.r.o.

2.
3.
4.

5.

ilpra*ry komunikace u tůňky a drobné úpravy

Týo práce souvisely s akcí obnova břehů Karlického potoka po povodni v 6/2013 apožádali
jsme o provedení ťrrmu Inkasta, s.r.o.' která byla ve výběrovém řízení vybrrána pro realizaci
obnovy břehů s nejniŽší cenou.

pl

ň

6.

úprava části ul. Mořinská u čp. 47 a79 z důvodu zajištěníodvodnění a zlepšenívzhledu a
bezpečnosti provozu v ulici
7. potřebné úpravy na pronajatém pozemku (u pana Šebka)pro technický dvůr obce _ dtažba
pro uskladnění drtě na zimní posyp, zpevněná plocha pro uskladnění materiálu a věcí
v majetku obce, oprava a nátěr wat
8. oprava a zprovozrrění propustku v jižníěásti ulice K Vodámám
Zhotovitele jsme vybrali na zák|adě poptívky ze tři nabídek. oslovili jsme ťrrmu FIXA,
KSENA a HES _ stavební' s.r.o. Vybrali jsme firmu HES-stavební, která byla ztěchto tří
nabídek wýrazně nejlevnější.Dokončeníasfaltové wstvy kolem obrubníkůprovede firma
Strabag, a.s.

9.

oprava povrchu ulice K Třešňovce v křižovatce s hlavní silnicí III/11515 (asfalt)
10. oprava povrchu ulice Pod Kostelem _ v kďtžovatce a podél parkoviště
Práce jsme objednali u zhotovitele silnice IIV11515 Strabag, a.s.. Cena pro nás
pŤizrtivá, neboť se práce provádí při pokládce asfaltových wstev na stavbě IIV11515.

je velice

11. úprava vjezdů podél Karlické ulice

Některé vjezdy měl v projektu Strabag, některé ne. V zájmu zkvalitnění vzhledu obce a
zlepšenípřístupnosti nemovitostí pro občany je vhodné provést i opravu ostatních vjezdů
v součinnosti s majiteli přilehlých nemovitostí.

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje provedení uvedených prací pod body 1 až 11, a zaroveň
Úběr zhotovitelů jednotlivych částídle uvedeného soupisu.
Výsledek hlasování: Pro _ 7, Proti - 0' Zdňeli se - 0
Usnesení č. r.1/812015 |rylo schváleno.

i

Přítomný pan Sekaninapožádal o oprail'r vyjeŽděné cesty V Horkách. Cesta bude provizomě
upravena.
:- Přgvo4 části pqzgqlkq parc. č. 1870/5 r: k.ú. Karlík ae qqqkrqÍuého lla.ttrictrj
do vlastnictvjlpbce (ul. Krátkái
Vlastník pozemku parc. č. I870l5 v k.ú. Karlík (ul. Krátká) nám nabídl svuj spoluvlastnický
podíl ve',.ýši l/3. Předjednali jsme cenu 70,- Kč,lm2, která vycháni zcenoých předpisů pro
oceňování nemovitostí, a je srovnatelná s jínými předchozími odkupy pozemků v Karlíku.
Dalšíěásti pozemku mají více majitelů a jsou zatiženy zástavním právem a exekucí. Budeme
jednat o možnostech získat dalšíčásti pozemku pro tuto komunikaci, která je jediným
přístupem k rodinným domům v ulici.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje úplatny převod 113 pozemku parc'ě. 187015, k.ú. Karlík
Za cenu 70,-Kč,lm2 na obec a pověřuje starostku sepsáním kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 1 (Simek)'
UsnesenÍ č. 12l8/2a15 bylo schváleno.

Bod !2

Bod

13 *

Územní.plán - zadán-í územnístudie pro lgkalitu ve vÝchodní části obce
Na územnímplánu se dále pracuje. Při jednání s pořizovatelem bylo nawŽeno, že pro lokality
pod kostelem a plochu tzv. Furstovo pole by bylo vhodné zpracovat uzemni studie, které by
slouŽily jako podklad pro územníp|átt a byly srozumitelné pro občany.
Návrh usnesení :

i
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Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje zaďat zpracování územnístudie pro veřejné prostranství
pod kostelem, a pffpadně iizemní sfudii pro plochy východně od uvďovaného veřejného
prostranství vč. parc' č,. l87Il2 (tzv' Furstovo pole), a poptat min. dva architekty nebo
architektonické ateliéry.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zďtželi se * 0
Usnesení č. 13l8l2al5 bylo schváleno.

Pro informaci dnes byla podána znovu Žádost o konání místrríhoreferenda

ke
zpracovávanému územnímupliínu s jinou otiízkou (první Žádost byla stďena v červnu 2015
z důvodu nejednoznačnéhovýlJadu přípustnosti otázky). Po přezkoumání náležitostí této
žádosti bude projednráno na dalším zasedání zasfupitelstva obce.

červnovémjednání ve Furstově sá]e na téma iaemní plán vyzva| pan Šimek,
místostarosta' občany k diskusi na obecním úřadě, ale nikdo se nedostavil. K Žádnému
dialogu nedošlo, ari ze strany příprarmého výboru pro referendum.

Na

Bgd- trjl * ZáIněr obn"ovit vqdní nádrž za mlýnem _ rrodnšllt}čan]ťl
Několik občanůnás oslovilo na téma obnovení vodní nádrže u horního mlýna ěp. 209.
,,Nádržkď' je krajinotvorný prvek, můŽe sloužit i jako protipovodňová ochrana. Z hlediska
Životního prostředí je to správný směr. ,,NádrŽka" je na pozemku více vlastníků.
Předjednávali jsme s obcí Mořink4 která je ochotna ke spolupráci, až bude r,yjasněno, zda je
moŽné na ziíměru pracovat area|izovat ho (nádrŽka se nacháeí na jejím katastru).
S ohledem na dostatek pitné vody a řešení případných krizoqých situací pan L. Velebil
navrhuje zmapovat sfudny v Karlíku.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík pověřuje starostku prověřením moŽnosti realizace ziíměru obnovit
vodní nádržna katastru Mořinka za mLýnem čp. 209.
Yýsledek hlasování: Pro - 7, Proti - a, Zdrželi se _ 0
Usnesení č. 1418/2015 bylo schváleno.

Bod
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- Záměr získq! pgernkv pro točku autobusu za mlÝnem

Hodláme projednat možnost zřízent dalšízastávky autobusu MHD na stavajícítočce autobusu
za mlýnem. Jedná se o jeden znávrhů řešení točky autobusu a přemístěni zastávky podle
územního planu. Zároveí bychom rádi projednali moŽnost získání pozemků pro točku od
soukromých vlastníků. Točka i zastávka mohou sloužit obcím Karlft i Mořinka, proto jsme
předjednali vzájemnou spolupráci, o které budeme dále jednat.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík pověřuje starostku prověřením moŽnosti realizace záměru získat
pozemky pro točku autobusu za mlýnem,zejména na parc. č. 515/l a497, k.ú. Mořinka a
možnost zšizeru autobusové zastavky..
Výsledek hlasování: Pro - 7, Ptoti - 0, Zdňeli se-0
Usnesení č. t5/8l2015 bylo schváleno.

Bpd

16 - Obnova iednání sgspgluvllstníkv mlýna & s vlastníl{v sí}ukrQřných plzsmků
pro chodník do Dobřichov-ic.
Pro informáci uvádíme, Že jsme obnovili jednrání zatčelem vyŤešeníspoluvlastnictví objektu
mlýna čp.209 a jednríní s vlastnfty pozemků pro chodnft.

6
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Upozorňujeme, že miíme v územnímplanu navrŽeny pozemky pro chodník k r,yvlastnění, ale
předtím musíme učinit všechny kroky k dohodě s vlastníky a nabídnout jim buď finanční
rypořádání nebo výměnu pozemků za jiné. Jinak v případě soudního sporu neuspějeme.
Nechceme se soudit, jsme pro dohodu.
Zastupitelstvo trere informaci

r,

lrodě 16 na vědomí.
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Ssrpps$y
Po připomínkách všech obcí ve svazku Region Dolní Berounka je Strategie RDB připravena
ke schválení ve svazku RDB na shromríŽděnísvazku 17.9.2015.
Na stejném shromáŽdění svazku RDB má bý schváleno stanovisko ke splavnění řeky
Berounky. To by si vyŽádalo poměrně velké zásahy do krajiny a starostové s tím většinou
nesouhlasí. Proto zástupci svazku RDB připravili Stanovisko ke splavnění řeky Berounky'
které je sepsáno proti splavnění Berounky. Podle navrhovatele (starosta ČernošicMgr.
Koffnek) by došlo kýznamnému zásahu do krajiny např. zvýšením jezŮ a vybudoviáním
plavebních komor' apod.
Došlo ke krátké diskusi. Pro splavnění jsou rybríři.

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje aktualizovanou Strategii svazku obcí RDB.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 8' Zďrželi se - 0
l'Jsnesení č. 161812015 bylo schváleno.
Návrh usnesení :
Zastlpitelstvo obce Karlík schvaluje Stanovisko ke splar,nění řeky Berounky, které je proti
splavnění.
Výsledek hlasování: Pro - ó, Proti - a, Zdňeli se _1 (Barchánek)
Usnesení č,. 77 luzalS b-vlo schváleno.
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Informaci podal místostaros ta pan Šimek.
Nadměrné sucho v letních měsícíchletošního roku způsobilo přechodný nedostatek pitné
vody znašich vrtů. Důvodem byla zvýšená spotřeba vody oproti jiným měsícům z důvodů
osobní hygieny, ale hlavně zŤejmě z důvodu potřeby vody na zalévénízahrad. Zákaz
používánlpitné vody nazalrévání zahrad se na sníŽeníspotřeby neprojevil.
Proto provozovatel propojil narazově naši vodohospodařskou soustar,rr s vodovodem
TREMOLE (přivaděč ze Ze|ivky vybudovaný svazkem obcí Třebaň, Mořinka, Lety), aby
bylo zásobování pitnou vodou pro občany zajištěno. Je třeba upozornit, Že voda z tŘpuotp
je podstatně dražšínež voda z našich vrtů, a při dlouhodobé potřebě doplňování naŠeho
systému z tohoto zdroje by bylo nutné i zvýšit cenu vody. Zékaz zalévánízahrad je proto
nutné dodržovat.
Požádali jsme provozovatele o předloŽení řešení dodávky pitné vody propojením soustav i
z jiných obcí v případě krizového stavu. Zatim nedodal.
Kromě toho jednráme dále s okolrrími obcemi.

Zastupitelstvo bere inťormaci v bodě 18 na vědomí.
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Stavba byla dokončena a převzata. Byly ryčíslenyméněpráce a jako vícepráce byla
provedeno podchycení levobřeŽní opěry' které bylo nutné provést z důvodu bezpečnosti
občanů.Stavba přispěla zlepšení poměru v Karlickém potoce při povodních a také vzhledu
obce.

Zastupitelstvo bere irrforrnae i v boclě tr 9 na vědomí.
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Stavba byla dokončena a převzata. Kromě části dle projektu byly provedeny související práce
vyvolané stavbou - úprava stání pro kontejnery, úprava schodiště, oprava zastávky, a další
drobné úpravy. Pro informaci _ v případě zastávky musí bý pro ni dodrŽeny předpisy, proto
není sníženchodník pro přesun kontejneru.

Zastupitelstvo bere inťorrrraci v bodč 20
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YyažIlijsme ýzv'rr pro zlepšenítřrdění odpadů a zakoupili za vý'hodnou cenu od EKoKoMu
tašky na tříděný odpad. Tašky se vydávají zadarmo na obecním uřadě nebo v krámku
v budově obecního úřadu proti podpisu.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje poskýnutí tašek na tříděný odpad občanůmzaďatmo
z důvodu podpory třídění odpadu.
Výsledek hlasování: Pro _ 7, Proti - a, Zdňeli se - 0
Usnesení č. 1818/2015 lrylo schváleno"
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Stávajícíčernobílákopírka Minolta nám jtž l'ypověděla službu. Kopie neměly úroveň i přes
opakované seřízení a opraw. Vybírali jsme z mnoha nabídek nové zaiizení. Ceny barevných
kopírek i pro formát A3 se pohybují kolem 60 tis. Kč vč. DPH. Vybrali jsme podle našeho
názoru optimálni výrobek jak cenou, tak službami' které nám můŽe poskýnout. Méně známá
značka Kyocera je za 53 tis. Kč vč. DPH. ZaÍ1zení má barevnou kopírku i na formát A3,
skener, dá se zapojit do sítě' Nakup byl předem konzultován se všemi zastupiteli.
Návrh usnesení :
Zasfupitelstvo obce Karlík schvaluje nákup multifunkčního zařizení Kyocera typ C 8520 za
cenu 53 tis. Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro _ 7, ?roti - 0, Zdrželi se _ 0
I-Isnesení č. t9/812015 by'lo schváleno.
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.kx karlickým
Připravili jsme pro děti na pn'ní školníden besedu s panem":",-ís'áq:'q#-[ir*€
Pavlem Volfem,
spisovatelem. Všichni znajíknižky pro děti, které tvoří pan Volf se sým kamarádem malířem
panem Přemyslem Povondrou. Výsledek spojení práce spisovatele a malíře přinríšídětem

obohacení.
Beseda byla příjemná' děti se mnohé dozvěděly, a pan Volf dětí vyzxal, aby se zúčastnily
malířské soutěže Veverky. Všechny děti mohou využit hodin otevření knihovny a pfijít si
malovat, aby se připravily na soutěž.
Zastrrpitelstvo bere inf,ornraci v bodě 23 na r,ědomí.
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z4.1. V budově obecního uřadu dosluhuje kotel na výápění (DAKON' staří asi 15

let).

Revizní technik cioporučiljeho výměnu' Bude posouzeno, zdanainsta7ovat kondenzačníkotel,
ktery by mohlmít nižšíspotřebu plynu.
Náwh usnesení :
Zastupitelstvo obce Kariík schvaluje výměnu kotle na výápění v budově obecního úřadu čp.
1 a pověřuj e

starostku výběrem nej výhodněj šíhododavatele.

Výsledek hlasování: Pro - 7, ?rati - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č" 20/8/2{115 bylo schváleno.

24.2. Lnformace o stavbě Krajského úřadu - si1nice IIVl1515, vč. mostů u bývalého mlýna čp.
2a9 - stavba bude dokončena do konce října 2015. Y návaznosti bude však prováděna
rekonstrukce dalšíhomostu směrem do údolí.Pro občany Ía znatrcná' Že silnice zKarlíkana
Mořinu Karlickým údolímnebude i nadále prtť1ezdná.
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Diskuse probíhala v pruběhu zasedání.
Pan L. Velebil vyslovil spokojenost s proveden:funi stal'bami obce pro zlepšenívzhledu a
života v obci.
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Zasedění Zastupitelstva obce Karlík skončilo v 20.58 hod.

Zapisav atel: Zďenék Háj ek

ověřovatelé:
Jan Šimek
Jan Kořán

podpis

:

#.u)
Ing. Marie Sommerová

Starostka

