ZPRÁVA STAROSTKY
Blíží se konec druhého volebního období, kdy jsem byla ve funkci starostky, a proto je
namístě se ohlédnout, a zrekapitulovat činnost

Co se společnými silami v Karlíku povedlo
za období 2010 až 2018
2010

2011








2012


společné strategické prohlášení
zřízení obecního urnového hrobu - na Novém hřbitově
územní plán - odsouhlaseno Zadání a Rozbory
autobusy, školní bus - úprava jízdních řádů
odsouhlasení příspěvku 13.000,-/rok na soukromou mateřskou školku
legalizace obecního úřadu - pasport a zapsání čp. 1 do katastru
smlouva o zajištění přestupkové komise s obcí Všenory
studie elektrárny u mlýna
umístění šachové figury královny u úřadu

smlouvy s okolními obcemi na příspěvek na investici do urnového háje a na
provozování a údržbu hřbitova
 darovací smlouvy na mlýn
 převod komunikace ul. Panská do vlastnictví obce
2013
 urnový háj - výstavba 2012 - 2013 s dotací a příspěvkem od okolních obcí
 kolumbárium schránky - nové rámečky
 rekonstrukce ul. Zahradní - s dotací
 odvodnění ul. Mořinská - žlaby
 veřejné osvětlení od TS u mlýna a přeložka NN asi do poloviny ul. K Třešňovce - do
země společně s přeložkou NN
 povodeň - odvedení vody z rokle mimo obytné objekty
 školský obvod pro ZŠ - uzavřena smlouva s Dobřichovicemi
 přístavba dobřichovické školy s naším příspěvkem 3,000 mil. Kč, úvěr od ČS
 rekonstrukce elektroinstalace v budově úřadu
 koupen traktůrek Vari s valníkem pro údržbu obce, dovybavení pro údržbu obce
 smlouva o posunutí hranice katastru s Vonoklasy
2014
 rekonstrukce býv. márnice (památkově chráněný objekt) - bez dotace, přispěly pouze
Dobřichovice
 cyklostezka Viničná - výstavba s dotací
 chodník kolem Šebků, bez dotace
 rekonstrukce ul. Pod Skálou vč. opěrné zdi, bez dotace








rekonstrukce ul. U Potoka, bez dotace
rekonstrukce ul. Pod Kostelem - boční komunikace
zametací stroj - s dotací
kompostéry - s dotací
hydrogeologická studie v západní zóně - realizace závisí na vlastnictví pozemků
vyčištění bezejmenného vodního toku do poldru na Vodárnách (teče od Mořinky ze
Skalice) – na naši žádost zajistilo Povodí

2015
 oprava břehů potoka - brod u mlýna a tůňka, zeď kolem úřadu, vč. podchycení
mostních opěr - s dotací
 výstavba chodníku od zastávky k lomu - s dotací
 parkovací stání Mořinská u Straširybků
 odvodnění hlavní silnice III. třídy - v křižovatce u bytového domu - aby nebyla
zaplavována ul. Příčná, provedla KSÚS
 zpevnění komunikace V Horkách
 obnova propustku na konci ulice K Vodárnám
 obecní znak a vlajka - převzetí v Parlamentu ČR
 oprava povrchu ul. Krátké
 výměna kotle na OÚ za kondenzační
 pronájem krámku – nový nájemce
 technický dvůr - nájemní smlouva se soukromým vlastníkem na část pozemku a část
stodoly na roky 2015 až 2018
 obnova obecní hrobky
2016
 vrt na pitnou vodu LK2a - pokus o další vrt na pitnou vodu, zakoupen pozemek pro
vrty
 věcné břemeno cesta v zahrádkách v ul. K Hájovně – mimosoudní dohoda s Rytířským
řádem Křižovníků s červenou hvězdou o věcném břemenu,
 studie k územnímu plánu – prostranství kolem historického kostela
 referendum k územnímu plánu – na žádost veřejnosti - zablokována veškerá
výstavba domů mimo zastavěné území
2017
 koupě podílů většiny pozemků pro vodní nádrž (nádržku), mokřad a točku autobusu
nad mlýnem
 vyčištění zasakovacího objektu Za Struhama
 obnova povrchu hřiště - vyčištění
 oprava chodníku v Třešňovce - křižovatka s ul. Krátkou
 hydrogeologický vrt HKO 1 pro pitnou vodu
 spolupráce s dobrovolnými hasiči - smlouva s Dobřichovicemi
 praporec do královského průvodu - Karel IV, glejt
 aktualizace pasportizace komunikací
2018
 hřbitovní zeď - oprava s dotací
 vodoměrná šachta na konci Karlíka na hlavním řadu - 2 vodoměry pro měření vody
z Karlíka do Letů a naopak
 nádoby na sběr oleje











smlouva s kompostárnou v Letech - OSBET BIO
žádost o dohodu s obcí Mořinka o ul. K Hájovně
smlouva s Dobřichovicemi - zápisy nemovitostí do základních registrů
vodovod V Horkách - zokruhování mezi ul.Skalickou a Za Struhama - požádáno o
dotaci
veřejné osvětlení V Horkách - instalace 3 solárních svítidel
nová smlouva s Mateřskou školou Bambinárium, příspěvek 3000,- Kč/dítě/měs.
smlouva o sdružení zadavatelů pro odpady
zpevnění povrchu trasy chodníku do Dobřichovic
dokončení bezúplatného převodu pozemků od úřadu k lomu

Průběžně
 výkup podílů na mlýně, na nádržce, pro mokřad, točku autobusu, pro chodník do
Dobřichovic (původně asi 17 spoluvlastníků, po vyřízení dědictví přibývali)
Další činnost
 vyhlášky, směrnice, jednací řád, GDPR, krizový plán, BOZ, revize a kontroly, hřbitovní
řád
 pravidla pro věcná břemena – úhrady za uložení inženýrských sítí v obecních
pozemcích
 nájemní smlouvy na hrobová místa s nájemci
 spisový řád, státní archiv
 průzkum dopravy
 členství v SMO, SMS ČR, RDB
 příspěvky sv. Ludmile, futsal, Diakonie, Linka bezpečí, soch. sympozium, královské
průvody, atd.

Co se nestihlo a čeká do dalšího volebního období
 vykoupit všechny podíly na mlýně, pro nádržku (vodní plochu), mokřad a točku
autobusu
 dokončit chodník do Dobřichovic vč. veřejného osvětlení
 realizovat ul. Blatnickou - není vykoupen pozemek od soukromého vlastníka
 vykoupit všechny zbývající pozemky pod komunikacemi od soukromých vlastníků,
České republiky, od církve
 zrekonstruovat ul. Příkrou a U Studny, Skalickou a hlavní Pod Kostelem, část Mořinské
u můstku
 oprava můstku v ul. Pod Kostelem, u úřadu, lávky Mořinská a u tůňky
 oprava budovy obecního úřadu
 územní plán
 dosáhnout dokončení dohody s obcí Lety o vodovodu
 dokončit dohodu s Dobřichovicemi o ČOV
 dokončit smlouvu s obcí Mořinka o vzájemné spolupráci v ul. K Hájovně

25.9.2018

Ing. Marie Sommerová, starostka

