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Zápis
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Karlík,
konaného dne 20. září 2018 od 18.00 hod. v budově Obecního úřadu Karlík
Přítomni : Ing. Marie Sommerová, František Barchánek, Mgr. Zdeněk Hájek, Jan Šimek,
Ing. Hana Krátká, Mgr. Jan Kořán, Eduard Převorovský (dostavil se v 18.15)
Počet občanů : 5
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Karlík bylo zahájeno v 18.13 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.
V 18.15. hod. se dostavil pan Eduard Převorovský.
Bod 2 - Určení ověřovatelů a zapisovatele
Na funkci zapisovatele je navržen Zdeněk Hájek, na ověřovatele Jan Šimek, Jan Kořán
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík určuje zapisovatelem Zdeňka Hájka a ověřovateli zápisu Jana
Šimka a Jana Kořána.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 1/24/2018 bylo přijato.
Projednání námitek, návrhů, schválení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva:
K minulému zápisu nebyly vzneseny žádné námitky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro –7, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 2/24/2018 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:
Zahájení
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
Rozpočtové opatření č. 4/2018
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění kabelového
vedení -IP-12-6014034/VB/03 Karlík, přípojka NN parc. 1769/9
6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o
právu provést stavbu – IV-12-6022884/01, Karlík parc.č. 1408/48-kNN
7. Dohoda o využití kapacity mateřské školy Bambinárium Řevnice
8. Kupní smlouva na podíl 1/36 na nemovitosti čp. 209 s pozemky
9. Kupní smlouva na podíl 1/24 na pozemku parc. č. 515/1, k.ú. Mořinka
10. Smlouva o poskytování právních služeb a Plná moc AK RHK
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Smlouva o sdružení zadavatelů - odpady
Zpráva kontrolního a finančního výboru
Výběrové řízení na opravu ul. Příkrá a U Studny – zrušení VŘ
Plán financování obnovy vodohospodářského majetku
Vodoměrná šachta Karlík – kolaudační souhlas
Veřejný vodovodní řad V Horkách – výsledek VŘ, stavba a žádost o kolaudační souhlas
Žádost o dotaci ze Středočeského kraje na vodovod V Horkách
Prodloužení vodovodního řadu pro 3 RD V Horkách
Problematika veřejného vodovodu
Vyúčtování hřbitovních služeb mezi obcemi
Dohoda o spolupráci s obcí Mořinka v ulici K Hájovně - výsledek
Čištění Karlického potoka
Chodník do Dobřichovic - stav
Volby do zastupitelstva v říjnu 2018 - informace
Různé informace
Diskuse
Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 3/24/2018 bylo schváleno.
Bod 4 – Rozpočtové opatření č. 4/2018
Účetní připravila rozpočtové opatření č. 4/2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 4/24/2018 bylo schváleno.
Bod 5 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
kabelového vedení – IP-12-6014034/VB/03 Karlík, přípojka NN parc. 1769/9
Jedná se o přípojku NN do lokality „zahrádky“ v ul. K Hájovně, k pozemku parc. č. 1769/9,
k.ú. Karlík. Po dokončení stavby je povinnost dát komunikaci do původního stavu.
Cena za věcné břemeno je navržena ve výši 5.850,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění kabelového vedení -IP-12-6014034/VB/03 Karlík, přípojka NN parc.
1769/9, a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 5/24/2018 bylo schváleno.
Bod 6 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouva o právu provést stavbu – IV-12-6022884/01, Karlík parc.č. 1408/48-kNN
Jedná se o přípojku NN k pozemku parc. č. 1408/48, Karlík, na rohu ul. Za Struhama a
K Vodárnám pro stavbu rodinného domu. Kabelové vedení bude uloženo v zeleném pásu
podél komunikace a nebude se zasahovat do vozovky.
Cena za věcné břemeno je navržena ve výši 1000,- Kč.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – IV-12-6022884/01, Karlík parc.č.
1408/48-kNN, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 6/24/2018 bylo schváleno.
Bod 7 - Dohoda o využití kapacity mateřské školy Bambinárium Řevnice
Pro školní rok 2018/2019 byly podle našich informací všechny děti umístěny do předškolních
zařízení. Některé děti byly přijaty do mateřské školy v Dobřichovicích, některé děti rodiče
podle svého rozhodnutí umístili do školek soukromých.
Školský obvod pro mateřskou školu se nepodařilo s žádnou sousední obcí uzavřít i přesto, že
nabízíme podíl na nákladech na provoz. Počty dětí, které bude potřeba umístit, nelze dopředu
plánovat, protože je na rozhodnutí rodičů, které předškolní zařízení zvolí.
Pro školní rok 2019/2020 jsme projednali možnost umístění dětí do „Základní školy a
Mateřské školy Bambinárium“ v Řevnicích. Jde o děti ve věku od 3 let do nástupu do
Základní školy na povinnou školní docházku. Příspěvek z obecního rozpočtu je navržen na
3.000,- Kč/dítě za podmínek stanovených ve smlouvě se školkou.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje předloženou smlouvu se Základní a Mateřskou školou
Bambinárium v Řevnicích a schvaluje příspěvek 3.000,- Kč/dítě podle podmínek stanovených
ve smlouvě a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 7/24/2018 bylo schváleno.
Bod 8 – Kupní smlouva na podíl 1/36 na nemovitosti čp. 209 s pozemky
Záměr vykoupit od stávajících spoluvlastníků nemovitosti je dlouhodobým zájmem obce.
Řeší se jen obtížně s ohledem na četnost spoluvlastníků, průběžnou úmrtnost, čekání na
ukončení dědických řízení, špatnou dostupnost některých osob. Někteří spoluvlastníci dlouho
nesouhlasili s nabízenou cenou.
V současné době souhlasil s převodem pan D. – po skončení dědického řízení po paní D.
Navrženou kupní smlouvu již podepsal. Je třeba říci, že následně musí být kopie uzavřené
smlouvy spolu s nabídkami rozeslány ostatním spoluvlastníkům k nabídce koupě – zákonná
realizace předkupního práva ve smyslu ust. § 1124 zák. č. 89/2012 Sb. Tuto činnost pro obec
zajistí AK RHK. Pokud nebudou mít ostatní spoluvlastníci zájem o koupi v poměru svého
spoluvlastnického podílu, lze smlouvu o uplynutí zákonné lhůty vložit do katastru
nemovitostí.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Kalík a panem J. D.,
jejímž předmětem jsou nemovitosti, a to spoluvlastnický podíl o velkosti 1/36 na
následujících nemovitých věcech:
 pozemku parc. č. 1621, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s
číslem popisným: Karlík, č. p. 209, rodinný dům,
 pozemku parc. č. 1617, 1618, 1619,1620, 1622, k.ú. Karlík
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vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha –
západ,
za kupní cenu 38 333,- Kč a ukládá paní starostce zajistit realizaci předkupního práva dle ust.
§ 1124 zák. č. 89/2012 Sb.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 8/24/2018 bylo schváleno
Bod 9 – Kupní smlouva na podíl 1/24 na pozemku parc. č. 515/1, k.ú. Mořinka
Záměr vykoupit od stávajících spoluvlastníků nemovitosti pro točku autobusu, obnovení
vodní nádrže a mokřad nad mlýnem pro zadržování vody v krajině je dlouhodobým zájmem
obce. I v tomto případě je velká četnost spoluvlastníků, čekání na ukončení dědických řízení,
špatná dostupnost některých osob.
V současné době souhlasil s převodem pan L. – po skončení dědického řízení po paní L.
Pan L. již podepsal námi navrženou smlouvu. Další postup bude stejný jako v bodě 8 tohoto
zápisu. Tuto činnost pro obec zajistí AK RHK. Pokud nebudou mít ostatní spoluvlastníci
zájem o koupi v poměru svého spoluvlastnického podílu, lze smlouvu o uplynutí zákonné
lhůty vložit do katastru nemovitostí.
Zároveň stále jednáme s Úřadem pro zastupování státu o převodu jejich podílů na pozemcích,
které potřebujeme pro výše uvedený záměr. Postup Úřadu je neuvěřitelně pomalý (více než
dva roky).
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Karlík a panem P.L., jejímž
předmětem jsou nemovitosti, a to spoluvlastnický podíl o velkosti id. 1/24 na pozemku parc.
č. 515/1, trvalý travní porost ; celková výměra 3094 m2, k.ú. Mořinka, zapsáno na u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, pro katastrální
území Mořinka za kupní cenu 4 641,- Kč a ukládá starostce zajistit realizaci předkupního
práva dle ust. § 1124 zák. č. 89/2012 Sb.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 9/24/2018 bylo schváleno
Bod 10 – Smlouva o poskytování právních služeb a Plná moc AK RHK
Vzhledem ke změně katastrálního zákona je složitější vyřizovat převody vlastnictví
nemovitostí, proto byla vybrána advokátní kancelář AK RHK, která za nás odborně tyto práce
provede.
Návrh usnesení :
zastupitelstvo obce Karlík schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb
s advokátní kanceláří AK RHK, a zároveň souhlasí s udělením Plné moci pro její zástupce
JUDr. T.H. a JUDr. D. za podmínek stanovených v předložené smlouvě, a pověřuje starostku
podpisem smlouvy a plné moci.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/24/2018 bylo schváleno
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Bod 11 – Smlouva o sdružení zadavatelů –odpady
Region Dolní Berounka vybral společnost, která připravuje zadávací podmínky pro vypsání
veřejné zakázky na odvoz odpadů za společně za několik sousedních obcí. Za tím účelem
máme možnost se připojit k ostatním obcím formou sdružení zadavatelů (obcí), neboť se
očekávají lepší podmínky za zajištění odvozu odpadů. Jedná se o sdružení pouze pro tento
účel, a končí vypsáním zadávacího řízení.
Návrh usnesení :
zastupitelstvo obce Karlík schvaluje předloženou Smlouvu o sdružení zadavatelů pro účely
výběru nejvhodnějšího dopravce odvozu odpadů a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 11/24/2018 bylo schváleno.
Bod 12 – Zpráva kontrolního a finančního výboru
Byly předloženy zprávy kontrolního a finančního výboru.
Kontrolní výbor kontroloval plnění usnesení ze zasedání za období od 30.11.2017 do
28.6.2018. Nebyly shledány nedostatky v plnění úkolů, provádění dlouhodobých úkolů trvá.
Finanční výbor provedl namátkovou kontrolu účetních dokladů a účtování za období 1/2018
až 8/2018. V kontrolovaných dokladech nebyly shledány nedostatky.
Zastupitelstvo obce Karlík bere zprávy kontrolního a finančního výboru na vědomí.
Bod 13 – Výběrové řízení na opravu ul. Příkrá a U Studny – zrušení VŘ
Vítězný uchazeč odstoupil od veřejné zakázky před uzavřením smlouvy o dílo oznámením ze
dne 5.9.2018. Požadovaný termín dokončení podle závazného návrhu smlouvy a zadávací
dokumentace byl stanoven na 30.9. 2018. Případná změna termínu dokončení díla, by byla
zásadní změnou zadávacích podmínek, a tím i porušení rovného zacházení a nediskriminace
podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Jednání s dalším účastníkem v pořadí a následné
případné uzavření smlouvy o dílo se závazným termínem ukončení realizace díla je časově
nemožné. Zadavatel předpokládá, že v tomto případě není možné v termínu 30.9.2018 dílo
dokončit v řádné kvalitě, a proto bylo výběrové řízení zrušeno.
Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí a nemá proti tomuto postupu námitek.
Bod 14 – Plán financování obnovy vodohospodářského majetku
Podle doposud platného Plánu financování obnovy je třeba odkládat 665 tis. Kč/rok na
budoucí financování obnovy vodohospodářského majetku. Finanční prostředky jsou na
běžném účtě obce, ale pro přehlednost navrhujeme je převést na jiný účet, který má obec
založený. Za roky 2014 až 2018 se jedná o 5 x 665 tis. Kč, tj. 3,325 mil. Kč.
Návrh usnesení :
zastupitelstvo obce Karlík souhlasí s převodem finančních prostředků na budoucí financování
obnovy vodohospodářského majetku ve výši 3,325 mil Kč na zvláštní účet.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 12/24/2018 bylo schváleno.
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Bod 15 - Vodoměrná šachta - kolaudační souhlas
Na vodoměrnou šachtu byl vydán kolaudační souhlas a provozovatel byl vyzván k jejímu
převzetí k provozování.
Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí
Bod 16 - Veřejný vodovodní řad V Horkách – výsledek VŘ, stavba a žádost o kolaudační
souhlas
Proběhla stavba veřejného vodovodu V Horkách. Smyslem této stavby bylo propojit
vodovodní řad v ul. Skalická a Za Struhama, a zároveň připojit rodinné domy, které jako
poslední lokalita v obci neměly doposud možnost se na veřejný vodovod připojit a používaly
vodu ze svých studní.
Ve výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel Stavitelství Řehoř, s.r.o. Stavba proběhla bez
problémů a bude zažádáno o kolaudaci.
Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí
Bod 17 - Žádost o dotaci ze Středočeského kraje na vodovod V Horkách
Na vodovod V Horkách – „Veřejný řad A V Horkách“ jsme podali žádost o dotaci ze
Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství se závazkem spolufinancování
z rozpočtu obce. Podle stanovených pravidel očekáváme, že můžeme obdržet asi 540 tis. Kč
(podle počtu obyvatel Karlíka). Podání žádosti bylo odsouhlaseno na minulém zasedání
zastupitelstva.
Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí, je v souladu s usnesením na 23. ZZO.
Bod 18 - Prodloužení vodovodního řadu pro 3 RD V Horkách
Prodloužení vodovodního řadu V Horkách pro 3 rodinné domy (Š., L. V., B.), které
vybudovali vlastníci těchto budoucích RD, je před kolaudací. Podle Plánovací smlouvy obec
tuto část řadu převezme po kolaudaci a sepsání smlouvy o věcném břemenu ve prospěch obce
do svého majetku a předá provozovateli k provozování.
Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí
Bod 19 - Problematika veřejného vodovodu
Obec Karlík je dlouhodobě nespokojena se spoluprací provozovateleAQC a obce Lety
v oblasti provozování vodovodu. Pro Karlík je nevýhodné jednostranné rozhodování obce
Lety jako majoritního vlastníka bez ohledu na názor obce Karlík. Nevyhovuje nám např.
kalkulace vodného, kde provozovatel kalkuluje 33% ztráty vody na téměř „novém“
vodovodu, ač je celostátní průměr asi 17%. Přesto majoritní vlastník takto vodné odsouhlasí.
MZe nevyhovělo naší žádosti o provedení technického auditu u provozovatele, doporučilo
požádat společně s obcí Lety, ale Lety provedení technického auditu odmítly.
Od Obce Lety jsme obdrželi Protokol o kontrole provozovatele Speciálním finančním
úřadem, který neshledal nedostatky u provozovatele. Podle našeho názoru byla kontrola
pouze hodně namátková, protože se vůbec nepozastavila nad spornými položkami.
Nechali jsme vypracovat analýzu týkající se vodohospodářského majetku právníkem, který se
zabývá problematikou vodohospodářské infrastruktury.
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Podle názoru tohoto právníka se současná smlouva dá považovat za smlouvu na dobu
neurčitou, a hlavně došel k názoru, že je smlouva již překonaná, pouze jednostranně výhodná
pro provozovatele, a je potřeba ji přepracovat. S ohledem na povinnost obce starat se o obecní
majetek s péčí řádného hospodáře navrhuje podat provozovateli výpověď, abychom nezůstali
donekonečna ve smluvním vztahu, který nám nevyhovuje.
Zároveň však upozorňuje, že jsme s obcí Lety společně jednou ze smluvních stran, a bylo by
nanejvýš vhodné, podat výpověď společně s obcí Lety. Právník ale ve své analýze upozorňuje
na riziko jednostranné výpovědi podané pouze ze strany Karlíka. To je na zvážení obce
Karlík.
Protože se neustále nemůžeme shodnout s obcí Lety na názorech na provozování společného
majetku, navrhl tento právník vypořádání spoluvlastnictví společného majetku. Vypořádání
spoluvlastnictví má logiku, jinak se nikdy nikam nedostaneme.
Vzhledem k územní poloze společného majetku by mohlo být vypořádání spoluvlastnictví být
ve dvou variantách :
1/ do vlastnictví Karlíka připadnou - zdroje, přivaděč do vodojemu, vodojem a hlavní řad
procházející Karlíkem k vodoměrné šachtě. Od vodoměrné šachty směrem do Letů je hlavní
řad ve vlastnictví Letů.
2/ do vlastnictví Karlíka převést jen hlavní řad procházející Karlíkem. Zdroje, přivaděč do
vodojemu a vodojem - by zůstaly společné, ale v poměru 1:1, jak právník navrhuje
Dále navrhuje oznámit obci Lety, že k 31.12.2019 vystoupíme s ústního sdružení, které jsme
dříve uzavřeli, a zároveň je vyzvat, aby se připojily k výpovědi provozovateli k 31.12.2019
(t.j. výpověď se musí dát do 31.12.2018). Pokud se s Lety nedohodneme na společném
postupu, musí rozhodnout soud.
Proběhla delší diskuse na toto téma i s přítomnými občany.
Pan Šimek navrhuje podat provozovateli okamžitou výpověď, a zároveň vyzvat Lety ke
společné výpovědi a k vypořádání spoluvlastnictví.
Pan Kořán není pro jednostrannou výpověď, neboť přináší určitá rizika. Navrhuje nejdříve
vyzvat Lety ke společné výpovědi a také k vypořádání spoluvlastnictví. Pokud se na tom
neshodneme, navrhuje, aby se k jednostranné výpovědi vrátilo nové zastupitelstvo do konce
roku 2018.
Pan Hájek je stejného názoru jako pan Kořán, s tím, že bychom měli oddělit dvě věci, a to
výpověď a vypořádání spoluvlastnictví.
Pan Barchánek souhlasí s žádostí o vypořádání spoluvlastnictví, a pokud se obec lety
nevyjádří do určitého data, navrhuje dát jednostrannou výpověď, aby byl čas ji doručit
provozovateli včas do 31.12.2018.
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Návrh usnesení :
zastupitelstvo obce Karlík pověřuje starostku, aby zaslala obci Lety návrh na vypořádání
spoluvlastnictví společné části vodovodu (vrty, přivaděč do vodojemu, vodojem, hlavní řad
procházející Karlíkem).
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 13/24/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení :
zastupitelstvo obce Karlík schvaluje okamžité podání výpovědi provozovateli k 31.12.2019
(výpověď musí být podána do 31.12.2018).
Výsledek hlasování: Pro – 3 (Šimek, Krátká, Barchánek), Proti - 3 (Hájek, Převorovský,
Kořán), Zdrželi se – 1 (Sommerová)
Usnesení nebylo přijato.
Návrh usnesení :
zastupitelstvo obce Karlík pověřuje starostku, aby zaslala obci Lety žádost o podání společné
výpovědi provozovateli k 31.12.2019 (tj. výpověď podat do 31.12.2018) a oznámila
vystoupení z ústního sdružení s obcí Lety.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti - 0, Zdrželi se – 2 (Šimek, Krátká)
Usnesení č. 14/24/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení :
zastupitelstvo obce Karlík pověřuje starostku, aby na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce
Karlík podala informaci o nutnosti řešit vztahy související s provozováním vodovodu.
Výsledek hlasování: Pro – 6, Proti - 0, Zdrželi se – 1 (Šimek)
Usnesení č. 15/24/2018 bylo schváleno.
Bod 20 - Vyúčtování hřbitovních služeb mezi obcemi
Od loňského roku se uzavírají nové nájemní smlouvy na hrobová místa na další desetileté
období. Platí se dopředu, proto máme v roce 2017 větší příjmy než výdaje. Okolní obce, které
u nás pohřbívají, požádáme o ponechání přeplatku za údržbu hřbitova v dalším období
v našem rozpočtu. Zároveň tyto obce požádáme o možný příspěvek z přeplatku na provedené
práce na ohradní zdi, na které nestačila dotace.
Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí
Bod 21 - Dohoda o spolupráci s obcí Mořinka v ulici K Hájovně - výsledek
V srpnu 2018 proběhlo jednání v obci Mořinka o námi navržené dohodě o údržbě
inženýrských sítí a komunikace v ulici K Hájovně. Přítomni byli zastupitelé obce Mořinka,
z naší strany starostka a místostarosta.
K dohodě nedošlo. Obec Mořinka nemá dostatek finančních prostředků na údržbu této
komunikace, upřednostňuje výstavbu kanalizace v obci, a v současné době řeší soudní žalobu
v souvislosti s komunikací K Hájovně se soukromou osobou. Proto jim jejich právnička
nedoporučila nyní smlouvu o komunikaci s námi uzavírat. Další jednání bylo odloženo, bude
řešit příští zastupitelstvo.
Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí
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Bod 22 - Čištění Karlického potoka
Dohodli jsme se s Povodím Vltavy, závod Berounka, na spolupráci při čištění Karlického
potoka. Provede se část, kde je potok nejvíce zanesen. Z obecního rozpočtu uhradíme zkoušky
sedimentu a vlastní čištění přislíbilo uhradit Povodí. Práce by měly proběhnout na přelomu
září – říjen 2018.
Návrh usnesení :
zastupitelstvo obce Karlík schvaluje úhradu zkoušek sedimentu v Karlickém potoce.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 16/24/2018 bylo schváleno
Bod 23 - Chodník do Dobřichovic - stav
Pro chodník do Dobřichovic jsme vykoupili, nebo je v konečné fázi jednání koupě většiny
pozemků. Na každém dílu je více spoluvlastníků, proto je složité se se všemi najednou
dohodnout. U jednoho dílu ještě chybí jeden podpis ze čtyř spoluvlastníků, aby bylo možné
nechat zapsat pozemek do katastru. Vlastníky pozemků nelze do prodeje nutit.
Před zimním obdobím bude provedeno zpevnění povrchu chodníku, aby chodci nechodili
v blátě.
Návrh usnesení :
zastupitelstvo obce Karlík schvaluje zpevnění povrchu chodníku do Dobřichovic z obecního
rozpočtu do výše 300 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 17/24/2018 bylo schváleno
Bod 24 - Volby do zastupitelstva v říjnu 2018 - informace
O účast v zastupitelstvu obce na příští volební období se budou ucházet kandidáti přihlášení
na třech kandidátních listinách.
Připomínáme, že volby do zastupitelstva obce budou 5. a 6. října 2018.
Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.
Bod 25 – Odměny nečlenům zastupitelstvav roce 2018
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 2018 peněžité odměny nečlenům zastupitelstva
za výkon funkce ve výborech a komisích, a to za jednání výborů ukončených zápisy, a za
provedení fyzické inventury majetku 2018, ve výši 1200,- Kč pro každou osobu a výkon.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 18/24/2018 bylo schváleno.
Bod 25 - Různé informace
Dne 30.9.2018 bude odvážen nebezpečný a velkoobjemový odpad.
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Bod 26 - Diskuse
 Diskuse k jednotlivým bodům probíhala v průběhu zasedání
 Dotaz pana Dr. L. V. na vlajku obce – zadání výroby vlajky je v jednání, zatím je
problém s výběrem správného odstínu barvy podle našeho znaku.
 Pan Dr. L. V. dává ke zvážení, zda by obec neměla mít ve vlastnictví alespoň jednu
studnu pro případ blackoutu.
 Občané upozorňují na vypadané kameny v dlažbě na chodníku z Dobřichovic do
Karlíka
Bod 27 - Závěr
Pan Kořán a postupně i další zastupitelé poděkovali starostce a ostatním zastupitelům za
dobrou práci a vzornou spolupráci v tomto volebním období, s přáním, aby i v dalším
volebním období nové zastupitelstvo dobře spolupracovalo. Obdobné poděkování patřilo od
starostky zastupitelům.
Zasedání Zastupitelstva obce Karlík skončilo ve 20.30. hod.
Zapisovatel: Zdeněk Hájek

podpis : ………………...

Ověřovatelé:
Jan Šimek

podpis : …………………

Jan Kořán

podpis : …………………

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