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Zápis
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Karlík,
konaného dne 8. března 2018 od 18.00 hod. v budově Obecního úřadu Karlík
Přítomni : František Barchánek, Mgr. Jan Kořán, Ing. Marie Sommerová, Eduard
Převorovský, Mgr. Zdeněk Hájek, Jan Šimek
Omluvena : Ing. Hana Krátká
Počet občanů : 4
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Karlík bylo zahájeno v 18.05 hod. Ing. Marií Sommerovou.
Starostka prohlásila, že Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala, že je
přítomno 6 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 Jan Šimek a Eduard
Převorovský.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík určuje zapisovatelem Zdeňka Hájka a ověřovateli zápisu Jana
Šimka a Eduarda Převorovského.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 1/21/2018 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 – 6, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 2/21/2018 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.
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Zahájení
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
Rozpočtové opatření 6/2017 a č. 1/2018
Inventarizace majetku k 31.12.2017 – závěrečná zpráva
Přezkum hospodaření Krajským úřadem
Vyhláška o místním poplatku ze psů č. 1/2018 (změna vyhl 2/2017)
Dodatek č. 22 ke smlouvě Rumpold–P na odvoz odpadů 2018
Dodatky ke smlouvám na dopravní obslužnost – ROPID na rok 2018 (bus 448, 451,
665)

10. Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor v čp. 1 pro obchod
11. Smlouva na sběr a odvoz jedlého oleje
12. Výsledek výběrového řízení na opravu hřbitovní zdi
13. Výběrové řízení na zhotovitele opravy ulic Příkrá a U Studny
14. Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s Městem Dobřichovice
15. Pozemky pro chodník do Dobřichovic – informace o stavu vlastnictví pro chodník a
schválení smlouvy na koupi části pozemku parc. č. 1871/6
16. Nemovitost čp. 209 (mlýn) – informace o stavu vlastnictví
17. Pozemky nad mlýnem – informace o stavu vlastnictví
18. Dar škole - Diakonie Českobratrské církve evangelické – MŚ a ZŚ speciální ČCE,
Praha 4
19. Příspěvek TJ Sokolu Dobřichovice
20. Příspěvek na Královský průvod Městu Dobřichovice
21. Příspěvek na obecní akci „čarodějnice“ a Dětský den
22. Výroční zpráva knihovny
23. Kontrola BOZ
24. Pitná voda – informace vrty, vodoměrná šachta
25. Různé
26. Diskuse
27. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 3/21/2018 bylo schváleno.
Bod 4 – Rozpočtové opatření č. 6/2017 a č. 1/2018
RO č. 6/2017
Na základě pověření zastupitelstvem na minulém zasedání zastupitelstva rozpočtové opatření
č. 6/2016 schválila starostka. Rozpočtové opatření bylo předloženo zastupitelům.
Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č. 6/2017 bez připomínek na vědomí.
RO č. 1/2018
Účetní zpracovala a předložila rozpočtové opatření č. 1/2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 4/21/2018 bylo schváleno.
Bod 5 – Inventarizace k 31. 12. 2017
Byla provedena inventarizace majetku k 31. 12. 2017. Účetní předložila závěrečnou zprávu
z provedené inventury. Nebyly shledány žádné nesrovnalosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje předloženou závěrečnou zprávu z provedené inventury
majetku k 31. 12. 2017.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 5/21/2018 bylo schváleno.
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Bod 6 – Přezkum hospodaření za 2017
V únoru letošního roku proběhla kontrola hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského
kraje. Nebyly shledány závady. Zpráva bude součástí závěrečného účtu.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Bod 7 – Vyhláška o místním poplatku ze psů č. 1/2018
Zastupitelstvo navrhuje změnu ve vyhlášce o poplatku ze psů v části osvobození takto : od
poplatku je dále osvobozen poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu. Touto
vyhláškou se ruší vyhláška č. 2/2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku ze psů.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 6/21/2018 bylo schváleno.
Bod 8 – Dodatek č. 22 ke smlouvě s RUMPOLD-P na odvoz odpadů v roce 2018
Byl předložen dodatek č. 22 ke smlouvě se spol. RUMPOLD - P na zajištění odvozu odpadu
v roce 2018. Jednotkové ceny v roce 2018 zůstávají beze změny jako v roce 2017. Ve
smlouvě je dohodnuto, že za nás bude dopravce provádět výkazy pro ISPOP a zasílat nám
kopie.
Dopravce RUMPOLD-P nám nabídl sběr a odvoz jedlého oleje. Na kontejnerová stanoviště
Karlická, K Třešňovce a ul. Pod Kostelem budou přidány celkem 3 nádoby na odkládání
jedlého oleje v PET lahvích. Odvoz bude zajištěn na zavolání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje předložený dodatek č. 22 se spol. RUMPOLD - P ke
smlouvě o komplexním zabezpečení zneškodnění odpadů pro obec Karlík v roce 2018, vč.
odvozu jedlého oleje.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 7/21/2018 bylo schváleno.
Bod 9 - Dodatky ke smlouvám na dopravní obslužnost – ROPID na rok 2018 (bus 448,
451, 665)
Byly předloženy dodatky ke smlouvám na zajištění dopravní obslužnosti - autobusové spoje
č. 665, 448, 451, které se uzavírají mezi spol. ROPID, dopravci a obcemi napojenými na
stejný spoj. Nedošlo k podstatným změnám. Cena za tuto službu je zvýšena oproti roku 2017
v průměru o 4% oproti avizovaným 20%.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě v systému PID pro rok 2018 se spol. ROPID, dopravcem ARRIVA a
obcí Karlík na spoj č. 665.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 8/21/2018 bylo schváleno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě v systému PID pro rok 2018 se spol. ROPID, dopravcem UHER,
s.r.o. a obcí Karlík na spoj č. 448.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 9/21/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě v systému PID pro rok 2018 se spol. ROPID, dopravcem ARRIVA a
obcí Karlík na spoj č. 451.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/21/2018 bylo schváleno.
Bod 10 - Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor v čp. 1 pro obchod
Byla uzavřena smlouva s paní Marcelou Soukupovou na dobu určitou na 3 roky, za stejných
podmínek jako s původním nájemcem paní Pánkovou. Zastupitelstvo pověřilo starostku
jednáním a výběrem nájemce při minulém zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje nájemní smlouvu s paní Marcelou Soukupovou na
pronájem nebytových prostor v čp. 1 pro obchod.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 11/21/2018 bylo schváleno.
Bod 11 - Smlouva na sběr a odvoz jedlého oleje
Na odvoz jedlých olejů jsme dostali nabídku od firmy Černohlávek Oil, ale stejnou nabídku –
odvoz zdarma – jsme dostali od našeho hlavního dopravce RUMPOLD-P, který pro nás bude
zpracovávat i hlášení na ISPOP. Podrobně viz bod 8.
Bod 12 - Výsledek výběrového řízení na opravu hřbitovní zdi
Vyhlásili jsme nové výběrové řízení na opravu hřbitovní zdi, protože bylo potřeba upřesnit
vstupní vrata. Ze tří nabídek komise doporučila vybrat firmu Kalliopé, s.r.o., která se
přiblížila ceně dle projektanta. Další dva uchazeči nabídli cenu asi o 100 tis. Kč vyšší.
Předpokládáme uzavření smlouvy o dílo v polovině března, s tím, že stavba musí být
dokončena do konce června 2018, abychom do 30.9.2018 splnili všechny podmínky dotace.
Spoluúčast obce je 30%. Oslovíme okolní obce, které u nás pohřbívají, se žádostí o případný
příspěvek na pokrytí spoluúčasti. Technický dozor bude provádět pan Tichánek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje smlouvu o dílo na opravu hřbitovní zdi s vybraným
uchazečem Kalliopé, s.r.o. za cenu díla ve výši 749 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 12/21/2018 bylo schváleno.
Bod 13 - Výběrové řízení na zhotovitele opravy ulic Příkrá a U Studny
Je rozpracovaný projekt na opravu těchto ulic, po jeho dokončení provedeme s pomocí
komise výběr zhotovitele. Požádáme o dotaci ze Středočeského kraje.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje provedení opravy komunikace Příkrá a U Studny a
pověřuje starostku zajištěním výběrového řízení na zhotovitele díla a s vybraným uchazečem
podepsáním smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 13/21/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu komunikace Příkrá
z prostředků Středočeského kraje.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 14/21/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje komunikaci Příkrá k zařazení do kategorie místních
komunikací a pověřuje starostku zpracováním žádosti o zařazení.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 15/21/2018 bylo schváleno.
Bod 14 - Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s Městem
Dobřichovice
Při zabezpečování požární ochrany budeme spolupracovat s dobrovolnými hasiči Města
Dobřichovice.
Roční úhrada za spolupráci s hasiči je 40.000,- Kč + 5.600,- za výjezd nad rámec základní
částky. Smlouva byla podepsána.
Uzavření smlouvy bylo schváleno na 16. zasedání zastupitelstva 9.3.2017. Zastupitelstvo
bere informaci na vědomí.
Bod 15 – Informace o stavu vlastnictví pro chodník a schválení smlouvy na koupi části
pozemku parc. č. 1871/6, k.ú. Karlík
Starostka předložila kupní smlouvu na pozemek pro budoucí chodník parc. č. 1871/74
oddělený od pozemku parc. č. 1871/6, vše v k.ú. Karlík, sepsanou mezi obcí Karlík a
spoluvlastníky – A. S., R. S., M. S. a M. S.. Pruh v délce 5 m (40 m2) zůstává ve vlastnictví
uvedených spoluvlastníků pro průjezd a průchod, s tím, že je sjednáno zřízení služebnosti pro
obec Karlík na této části pozemku parc. č. 1871/6 a souhlas s provedením stavby chodníku.
Po zapsání do katastru bude pro obec vyřešeno 103 m délky chodníku z celkových potřebných
asi 148 m. Prodej části pozemku 1871/22 je stále blokován z důvodu nekomunikujícího
spoluvlastníka žijícího mimo ČR.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje předloženou kupní smlouvu sepsanou mezi obcí Karlík
a spoluvlastníky A. S. (cena 21.000,- Kč), R. S. (cena 21.000,- Kč), M. S. (cena 21.000,- Kč)
a Ma. S. (cena 21.000,- Kč) na pozemek parc. č. 1871/74, orná půda, oddělený od pozemku
parc. č. 1871/6, v celkové výměře 120 m2 za účelem výstavby chodníku z Karlíka do
Dobřichovic.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 16/21/2018 bylo schváleno.
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Bod 16 – Nemovitost čp. 209 (mlýn) – informace o stavu vlastnictví.
Zatím jsme nedošli k žádné dohodě se spoluvlastníkem p. N., a v souvislosti s dědickým
řízením přibyli další dva spoluvlastníci. Nedosažitelný je i jeden spoluvlastník žijící mimo
ČR. Další jednání se předpokládá asi do 1 měsíce.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Bod 17 – Pozemky nad mlýnem
Vše, co bylo možné vykoupit je vykoupeno. Zbývá jednání se spoluvlastníkem panem N., a
probíhají dědická řízení po zemřelé paní I. a D.. Ani po téměř dvou letech se nevyjádřil
ÚZSVM k převedení pozemků.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Bod 18 – Příspěvek - dar škole Diakonie Českobratrská církev evangelická – MŚ a ZŚ
speciální
Byli jsme opět požádáni o příspěvek na vybavení školy, kterou navštěvuje jedno z karlických
dětí. Jedná se o speciální školu, kde se věnují hendikepovaným dětem. Příspěvek bude použit
na obnovu vybavení tříd, a tím přispěje rozvoji dětí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí Karlík a MŠ a
ZŠ speciální, Diakonie ČCE Praha 4, na dar ve výši 6.000,- Kč a pověřuje starostku
podepsáním smlouvy
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 17/21/2018 bylo schváleno.
Bod 19 – Příspěvek TJ Sokolu Dobřichovice
Byli jsme požádáni o příspěvek na činnost oddílu futsal v TJ Sokol Dobřichovice, neboť tam
chodí i karlické děti.
Pan Mgr. Kořán oznámil střet zájmů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí Karlík a TJ
Sokol Dobřichovice na dar ve výši 6.000,- Kč na činnost oddílu futsalu a pověřuje starostku
podepsáním smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti - 0, Zdrželi se – 1 (Kořán)
Usnesení č. 18/21/2018 bylo schváleno.
Bod 20 – Smlouva o poskytnutí dotace na Královský průvod Karla IV. Městu
Dobřichovice
Kulturní akce - již tradiční průvod putuje všemi obcemi v dolním Poberouní z Radotína do
Karlštejna a symbolicky převáží císařské korunovační klenoty na hrad Karlštejn.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje smlouvu o dotaci Městu Dobřichovice na akci
Královský průvod Karla IV. ve výši 6.000,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 19/21/2018 bylo schváleno.
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Bod 21 – Příspěvky na kulturu v obci akce „čarodějnice“ a dětský den
Karličtí rodiče opět uspořádají pro děti akci „čarodějnice“. Z obecního rozpočtu přispějeme
finanční částkou 6.000,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje příspěvek na akci „čarodějnice“ z obecního rozpočtu ve
výši 6.000,- Kč
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 20/21/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje příspěvek na akci „dětský den“ z obecního rozpočtu ve
výši 6.000,- Kč
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 21/21/2018 bylo schváleno.
Bod 22 – Výroční zpráva knihovny
Knihovnice paní Olga Ungerová osobně okomentovala výroční zprávu knihovny za rok 2017.
Knihy se průběžně vyměňují, čtenáři si knihy půjčují.
Zastupitelstvo obce Karlík bere informaci o knihovně na vědomí a děkuje za pečlivé vedení
knihovny.
Bod 23 – BOZ
Byla provedena kontrola BOZ, vč. proškolení zaměstnanců OÚ. Byly vytvořeny nové
povinné směrnice v souladu s platnou legislativou.
Zastupitelstvo obce Karlík bere informaci na vědomí.
Bod 24 – Pitná voda – informace vrty, vodoměrná šachta
24.1. Byl proveden vrt HKO 1 s dotací, ale čerpací zkouška prokázala, že není dostatečně
vydatný, aby se zapojil do systému. Zůstane jako monitorovací. O druhý vrt HKO 2 je
požádáno, ale ještě není znám výsledek žádosti.
24.2. Vodoměrná šachta bude provedena do 30.4. V jednání je výběr dodavatele telemetrie.
24.3. Proběhlo jednání na AQC za přítomnosti Ing. Peroutky, technického auditora zapsaného
u MZe. Z jednání byl pořízen zápis, který ještě není ze strany AQC podepsán. Starostka
popsala budoucí zamýšlené kroky směřující k dohodě o vodovodu.
Bod 25 – Různé
25.1. Koupě pozemku na ulici Mořinské parc. č. 1508/5, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú.
Karlík, který se objevil po přeměření hranic pozemků. Na pozemku se nachází
veřejná komunikace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje smlouvu o koupi pozemku parc. č. 1508/5, ost.
pl., ost. komunikace, k.ú. Karlík, ve výměře 44 m2 za cenu 3080,- Kč s úhradou
doložených nákladů na znovuotevření dědického řízení ve výši 3013,- Kč, celkem
6093,- Kč.
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Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 22/21/2018 bylo schváleno.
25.2. Budova úřadu čp. 1
 PENB - Nechali jsme zpracovat PENB (průkaz energetické náročnosti budov), který je
povinný v případě, že je část budovy pronajímána. Očekávaně je budova v nejhorší
kategorii. Zateplení budovy by bylo však značně finančně náročné a výsledný efekt
úspory energie by se nevyplatil. Výdaje na vytápění budovy jsou velmi nízké (asi 24
tis./rok).


Oprava fasády budovy úřadu bude provedena klasickým způsobem bez zateplení.
Vzhledem k tomu, že v budově není již kvalitní izolace proti vlhkosti, není možné ji
uzavřít kvůli vlhku. Zároveň bude provedena oprava střechy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje opravu fasády a opravu střešní krytiny na budově
čp. 1 a pověřuje starostku výběrem zhotovitele.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 23/21/2018 bylo schváleno.

25.3. Veřejné osvětlení v ul. V Horkách
V ul. V Horkách v západní zóně obce není z důvodu absence koncepce území (není
územní plán) vyřešeno uspořádání komunikací. Veřejné osvětlení nebude řešeno
kabelovým vedením, ale osazením 3 ks solárních svítidel, jako dočasné řešení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje osazení 3 ks solárních svítidel pro veřejné
osvětlení do ul. V Horkách v celkové ceně asi 40 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 24/21/2018 bylo schváleno.
25.4. Zahušťování výstavby v ul. K Vodárnám
Pro informaci - obec dala vyjádření k projektu rodinného domu na pozemku parc. č.
1408/48 odděleného od pozemku parc.č. 1408/6 v ul. K Vodárnám, kde byl pozemek ve
výměře 1283 m2 přes předchozí nesouhlas obce rozdělen na dva malé pozemky ve
výměře 641 a 642 m2. Tak malé pozemky již neodpovídají současným potřebám
obyvatel. Rodinný dům je podle projektu uvažován pro 4 dospělé osoby, to znamená i 4
auta. Největší problém vidíme v malém počtu parkovacích míst na pozemku. Ulice jsou
úzké, obec nemá záchytné parkoviště, a není možné, aby auta parkovala na veřejném
prostranství. Již dříve zastupitelstvo odsouhlasilo pro územní plán velikosti pozemků
1000 m2. To nikdo nerozporoval. Proto naše vyjádření bude v tomto smyslu.
25.5. Potřeba umístění dětí do MŠ ve školním roce 2018/2019
Je potřeba, aby nám rodiče dětí v předškolním věku sdělili, kdo nemá zajištěnu školku
v příštím roce. Z našich záznamů v matrice to nejsme schopni zjistit, protože někteří
rodiče dávají děti do školek soukromých, a nechtějí je přemísťovat, jak se stalo
v loňském roce.
25.6. Zavedení GDPR na obecním úřadě
Pro informaci - 25.5.2018 vyjde v platnost zákon o ochraně osobních údajů. Domluvili
jsme se se SMS ČR o pomoci, a služby v oblasti GDPR jsme objednali. Byl pro nás
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určen pověřenec pro GDPR, který nám zavede celý systém za jednorázovou úhradu a
potom nás metodicky povede.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje uzavření smlouvy na implementaci GDPR za
úhradu 9000,- Kč + DPH 21% a na následné služby v oblasti GDPR za měsíční úhradu
za 600,- Kč/měs. + DPH 21%.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 25/21/2018 bylo schváleno.
25.7. Výročí 100 let vzniku Československého státu.
Někteří občané nabídli svoje nápady a přípravu oslav 100. výročí založení samostatného
Československého státu. Meze se nekladou, takže kdo by měl zájem, je možné se spojit
a připravit důstojné připomenutí tohoto výročí.
25.8. Úprava zeleně na hřbitově
Na tzv. Novém hřbitově, kterému je už asi 90 let, je přerostlá a zdivočelá zeleň. Na
základě připomínek uživatelů hřbitova, kterým přerostlé stromy nebo keře nadzvedávají
náhrobky, a pro bezpečnost uživatelů hřbitova, jsme se rozhodli pro úpravu zeleně.
Prováděcí specializovaná firma provede na základě dendrologického posudku úpravu
zeleně. Prořezání větví nebo několika celých stromů a keřů bude probíhat v druhé
polovině března ve vegetačním období. Uživatele hřbitova prosíme o strpění prací.
Následně bude zadán projekt na kompletní úpravu zeleně na hřbitově, aby práce mohly
probíhat v etapách.
25.9 . Zvýšení bezpečnosti chodců - reflexní samolepky
SMS ČR nám nabídlo zdarma dodávku samolepek pro označení chodců za snížené
viditelnosti. Označení je povinné pro zvýšení bezpečnosti chodců. Zařízení jsme
namontovali k přechodu na hlavní silnici u ul. Panské. V tubusu jsou samolepky, které si
každý může odebrat a označit svůj oděv tak, aby byl viditelný pro auta. Dopadlo to tak,
že během krátké doby jste nalezli samolepky všude - na stromech, na poli, atd. Takže to
asi pro naše občany řešení není.
Objednáme samolepky samostatně (již za úhradu z rozpočtu obce) a dodáme občanům
do poštovních schránek, ten kdo bude chtít, je použije.
25.10. Střet zájmů – informace o tvrdosti zákona.
25.11. Zpracování projektové dokumentace - Skalická, část Mořinské
Z důvodu bezpečnosti obyvatel bude zpracována projektová dokumentace na ulici
Skalická a část Mořinské od můstku k lávce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje zpracování projektové dokumentace na ulici
Skalická a část ulice Mořinská od můstku k lávce a pověřuje starostku zajištěním
projektanta.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 26/21/2018 bylo schváleno.
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25.12. Prohlídka můstků v Karlíku statikem
Z důvodu bezpečnosti obyvatel bude provedena prohlídka můstků přes Karlický potok
(2 můstky jsou i pro auta, 2 lávky jen pro pěší) a budou zpracovány povinné mostní
listy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje revizi můstků a lávek přes Karlický potok vč.
zpracování mostních listů.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 27/21/2018 bylo schváleno.
Odchází pan Eduard Převorovský v 19.33 hod.
Bod 26 - Diskuse
 Diskuse k jednotlivým bodům probíhala v průběhu zasedání.
 Dětské hřiště - pan L. V. dal podnět k natažení vysokého plotu kolem hřiště i v místě
dřevěného plotu, neboť míč při fotbalových hrách padá na přilehlou silnici.
Starostka – hřiště se pravidelně reviduje, hřiště pro míčové hry by mělo být v klidové
zóně, ne u silnice. I vysoký plot je možné míčem překopnout.
 Vedení VN - pan L. V. si všiml prověšených drátů VN na katastru Mořinka nad mlýnem,
OÚ prověří stav a upozorní ČEZ.
 Prořezání stromů kolem ulice K Hájovně na katastru Mořinka bude prořezávat obec
Mořinka – kvůli mrazům posun na 10.3.2018.


Ochranné pásmo letiště Ruzyně - informace
Byla nám předložena projektová dokumentace se žádostí o stanovisko pro ÚR stavby
“Paralelní RWY 06R/24L o délce 3100 m, letiště Praha/Ruzyně”.
Pro informaci uvádíme vysvětlení projektanta:
Vaše obec se nachází v sektoru „B“ stávajícího Ochranného pásma se zákazem
laserových zařízení letiště Praha Ruzyně.
Výstavba a provoz paralelní RWY 06R/24L se Vás aktivně nedotýká, nicméně, jako obec
nacházející se v Ochranném pásmu letiště je povinnost Vás informovat.
Sektor B - má tvar kruhu se středem v ARP letiště o poloměru 20 000 m a zasahuje od
země do výšky 2400 m nad průměrnou nadmořskou výškou provozních ploch letiště. V
tomto případě OP sahá do výšky: 2760 m n.m.(Bpv).
1) V sektoru B je zakázáno trvale nebo dočasně umisťovat, držet nebo používat zdroje
laserového
záření nebo jimi působit s maximální přípustnou dávkou ozáření (MPE) přesahující 50
μW/cm2.
2) Zdroj laserového záření o úrovni maximální přípustné dávky ozáření (MPE)
přesahující 50 μW/cm2
je v OP možné umístit pouze se souhlasem ÚCL ČR.
Zdroj: ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA,OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, 31. 10.
2012
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Bod 27 - Závěr
Zasedání Zastupitelstva obce Karlík skončilo v 19.50 hod.
Zapisovatel: Zdeněk Hájek

podpis : ………………...

Ověřovatelé:
Jan Šimek

podpis : …………………

Eduard Převorovský

podpis : …………………

…………………………………………
Ing. Marie Sommerová,
Starostka
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