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Zápis
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Karlík,
konaného dne 14. prosince 2017 v budově Obecního úřadu Karlík
Přítomni : Ing. Hana Krátká, Mgr. Jan Kořán, Ing. Marie Sommerová, Eduard Převorovský,
Mgr. Zdeněk Hájek, Jan Šimek, František Barchánek
Počet občanů : 2
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Karlík bylo zahájeno v 18.08 hod. Ing. Marií Sommerovou.
Starostka prohlásila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala, že je
přítomno 7 členů Zastupitelstva z celkového počtu sedmi všech členů zastupitelstva, takže
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Občané se mohou k jednotlivým bodům jednání vyjadřovat v diskusi před hlasováním.
Bod 2 - Určení ověřovatelů a zapisovatele
Na funkci zapisovatele je navržen Zdeněk Hájek, na ověřovatele Eduard Převorovský a Hana
Krátká.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík určuje zapisovatelem Zdeňka Hájka a ověřovateli zápisu Eduarda
Převorovského a Hanu Krátkou.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 1/20/2017 bylo přijato.
Projednání námitek, návrhů, schválení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva:
K minulému zápisu nedošly žádné námitky ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 2/20/2017 bylo schváleno.
Bod 3 - Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Program byl také zaslán jednotlivým členům zastupitelstva.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
Rozpočtové opatření č. 6/2017
Schválení rozpočtu na rok 2018
Inventarizace majetku 2017 - návrh na vyřazení majetku
Změna obecních vyhlášek – odpady, psi, ubytovací kapacita
Zpráva kontrolního a finančního výboru
Odměňování zastupitelů a zaměstnanců úřadu
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10.
11.
12.
13.

Plná moc pro Rumpold k ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
Pronájem nebytových prostor v čp. 1 (krámek)
Diskuse
Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 3/20/2017 bylo schváleno.
Bod 4 – Rozpočtové opatření 6/2017
Konec roku
Na konci roku je nutné zpracovat poslední rozpočtové opatření za rok 2017. Zastupitelstvo
pověří jeho sestavením starostku a bude projednáno a schváleno na nejbližším zasedání
zastupitelstva v roce 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík pověřuje starostku sestavením rozpočtového opatření č. 6/2017
k 31.12.2017
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 4/20/2017 bylo schváleno.
Bod 5 – Schválení rozpočtu na rok 2018
Byl zpracován a vyvěšen návrh rozpočtu na rok 2018, jako vyrovnaný. Pokud dojde v roce
2018 ke změnám, bude řešeno rozpočtovým opatřením. Rozpočet byl vyvěšen 15 dnů na
úřední desce a nedošly k němu žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje rozpočet na rok 2018.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 5/20/2017 bylo schváleno.
Bod 6 – Inventarizace majetku k 31.12.2017
Inventarizační komise provedla fyzickou inventuru majetku a navrhla některé věci k vyřazení
- viz vyřazovací protokol. Jedná se o věci poškozené, nefunkční, nebo morálně zastaralé,
neupotřebitelné. Předměty byly ekologicky zlikvidovány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje vyřazení majetku dle předloženého vyřazovacího
protokolu.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 6/20/2017 bylo schváleno.
Bod 7 – Změna obecních vyhlášek - odpady, psi, ubytovací kapacita
Starostka předložila změny obecních vyhlášek z důvodu novely zákona o místních poplatcích.
Jedná se o vyhlášku č. 1/2017 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů , č. 2/2017 - o místním
poplatku ze psů a č. 3/2017 – místní poplatek z ubytovací kapacity. Došlo k některým
drobným úpravám a je navržena změna splatnosti místních poplatků za odpady a psy na 30.6.
příslušného roku. Výše poplatků se pro rok 2018 nemění. Vyhlášky byly zkonzultovány s MV
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ČR. Účinnost vyhlášek je navržena od 1.1.2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje obecní vyhlášky č. 1/2017 - o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů , č. 2/2017 - o místním poplatku ze psů a č. 3/2017 – místní poplatek
z ubytovací kapacity.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 7/20/2017 bylo schváleno
Bod 8 – Zpráva kontrolního a finančního výboru
Byly předloženy zprávy z kontroly kontrolního a finančního výboru. Kontrolní výbor
posuzoval plnění usnesení ze zasedání za období od 29.11.2016 do 7.9.2017.Finanční výbor
provedl namátkovou kontrolu účetních dokladů a účtování za období 8/2016 až 11/2017.
Výbory neshledaly pochybení.
Zastupitelstvo obce Karlík bere zprávu kontrolního výboru na vědomí.
Bod 9 – Odměňování zastupitelů a zaměstnanců úřadu
Pro informaci uvádíme, že se od 1.11.2017 celorepublikově mírně zvýšily platy zaměstnanců
úřadu.
Od 1.1.2018 je možné podle nařízení vlády zvýšit odměny zastupitelům. Zastupitelé se
rozhodli své odměny nezvyšovat, ponechat je ve stejné výši jako doposud (v průměru 1000,Kč/měsíc).
Zastupitelstvo obce Karlík bere informaci na vědomí.
Zákon o obcích umožňuje zastupitelstvu rozhodnout o peněžitých plněních poskytovaných
fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů a
komisí
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje pro rok 2017 peněžité odměny nečlenům zastupitelstva
za výkon funkce ve výborech a komisích, a to za jednání výborů ukončených zápisy, a za
provedení fyzické inventury majetku 2017, ve výši 1200,- Kč pro každou osobu a výkon.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 8/20/2017 bylo schváleno.
Bod 10 – Plná moc pro Rumpold k ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
Dopravce odpadů nám nabídl zajistit ohlašování ISPOP – SEPNO, za poplatek 500,- Kč/rok.
Zastupitelé požadují zasílat potvrzení o registraci hlášení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík uděluje Plnou moc dopravci Rumpold – P, s.r.o. ke zpracování a
ohlašování přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím integrovaného systému plnění
ohlašovacích povinností (ISPOP) – Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů
(SEPNO) v oblasti životního prostředí od 1.1.2018, za úplatu 500,- Kč bez DPH/rok..
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 9/20/2017 bylo schváleno.
Bod 11 – Pronájem nebytových prostor v čp. 1 (pro krámek)
Byl vyvěšen záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 1 pro prodejnu smíšeného zboží za
dosavadních podmínek. Kromě toho byly podány inzeráty na pronájem.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor v čp.
1 pro obchod se smíšeným zbožím a pověřuje starostku k jednání a k výběru zájemce o
pronájem.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/20/2017 bylo schváleno.
Bod 12 - Diskuse a různé
12.1. Diskuse probíhala v průběhu zasedání.
12.2. Na dotaz přítomných byla podána informace o stavu mlýna a vlastnictví.
12.3. Dále byla podána informace o stavu vlastnictvá pozemků pro chodník do Dobřichovic.
12.4. ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kladno, si vyžádal
z důvodu digitalizace vodních zdrojů pro hašení požárů zprávu. V říjnu 2017 byl osloven
provozovatel vodovodu AQUACONSULT, s.r.o. ke spolupráci, který přislíbil součinnost na
začátek prosince 2017, ale zatím nefunguje.
12.5. Různé – bioodpad, kompostování
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík pověřuje starostku jednáním a přípravou smlouvy o zajištění
převzetí biologicky rozložitelných odpadů v kompostárně v Letech.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 11/20/2017 bylo schváleno.
Bod 13 – Závěr
Zasedání Zastupitelstva obce Karlík skončilo v 19.00 hod.
Zapisovatel: Zdeněk Hájek

podpis : ………………...

Ověřovatelé:
Hana Krátká

podpis : …………………

Eduard Převorovský

podpis : …………………

…………………………………………
Ing. Marie Sommerová, starostka
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