ZÁPIS
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Karlík, konaného dne 5.11.2018 od 18,00
hod. v budově Obecního úřadu Karlík
Přítomni: Ing. Marie Sommerová, Mgr. Jan Kořán, Olga Ungerová, Jana Svobodová, Monika
Hurtová, Tomáš Tesner, Martina Ambrožová
Počet občanů: 10
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Karlík (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,10
hodin dosavadní starostkou obce (dále jako „předsedající“).
Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle §53 zák. č.491/2001 Sb. O volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, obdrželi členové
zastupitelstva obce před zahájením zasedání zastupitelstva obce.
2) Ustanovení mandátového výboru
Prvním úkolem dnešního zasedání je ověřit mandáty přítomných členů zastupitelstva.
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce ještě nepřijímá usnesení, je povinnost předsedající
ustanovit mandátový výbor, který ověření mandátů provede.
Předsedající určila mandátový výbor ve složení: předseda – Jan Tláskal, člen – Šárka Černá.
3) Ověření platnosti volby členů zastupitelstva obce
Mandátový výbor přezkoumal originál zápisu o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Karlík,
ověřil originály osvědčení o zvolení za člena zastupitelstva obce, ověřil totožnost přítomných
členů zastupitelstva obce a neshledal závad.
4) Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§55 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném
znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v §69 odst. 2 zákona o
obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Karlík a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením
slova „slibuji“ a podpisem na připraveném písemném vyhotovení slibu (příloha 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.
Nyní mohou členové zastupitelstva obce platně vykonávat svůj mandát a mohou hlasovat.
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Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15-ti
dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování
(lhůta uplynula dne 19. 10. 2018), žádný návrh nebyl podán. Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Karlík zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu 7-mi dní před zasedáním a to od 29. 10. 2018 do 5.11.2018. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatovala, že je přítomno sedm členů zastupitelstva z celkového počtu sedmi všech členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Předsedající doporučila schválit zprávu předsedy mandátového výboru o ověření mandátů
členů zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 1/1/2018 bylo schváleno.
5) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Olgu Ungerovou a Tomáše Tesnera a
zapisovatelem Martinu Ambrožovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před
hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se všem přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík určuje ověřovateli zápisu Olgu Ungerovou a Tomáše Tesnera a
zapisovatelem Martinu Ambrožovou.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 2/1/2018 bylo schváleno.
6) Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Program byl také zaslán jednotlivým členům zastupitelstva.
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Ustanovení mandátového výboru
3. Ověření platnosti volby členů zastupitelstva obce
4. Složení slibu
5. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
6. Schválení programu zastupitelstva obce
7. Určení počtu místostarostů
8. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněni
9. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
10. Volba starosty
11. Volba místostarosty
12. Zřízení finančního a kontrolního výboru, určení počtu členů, volba předsedů a
členů výborů
13. Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
14. Rozpočtové opatření č. 5/
8
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15. Různé
16. Diskuse
17. Závěr
K návrhu programu byl před zasedáním podán návrh paní Hurtovou na vyřazení bodu 14.
Rozpočtové opatření č. 5/2018. Další připomínky ani další návrhy na doplnění nebyly
vzneseny.
Předsedající dala hlasovat o konečném návrhu programu. Před hlasováním sdělila
předsedající občanům, že mají právo se vyjádřit ke všem projednávaným bodům před
usnesením.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje vyřazení bodu 14. Rozpočtové opatření č. 5/2018 z
programu ustavujícího zasedání.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 3/1/2018 bylo schváleno.
Konečný návrh programu:
1. Zahájení
2. Ustanovení mandátového výboru
3. Ověření platnosti volby členů zastupitelstva obce
4. Složení slibu
5. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
6. Schválení programu zastupitelstva obce
7. Určení počtu místostarostů
8. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněni
9. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
10. Volba starosty
11. Volba místostarosty
12. Zřízení finančního a kontrolního výboru, určení počtu členů, volba předsedů a
členů výborů
13. Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
14. Různé
15. Diskuse
16. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje konečný návrh programu ustavujícího zasedání
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 4/1/2018 bylo schváleno.
7) Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pro nadcházející volební období jednoho
místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schválilo zvolení jednoho místostarosty.
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Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 5/1/2018 bylo schváleno.
8) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněni
Předsedající navrhla, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako dlouhodobě uvolněná ve
smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva
uvolněný.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 6/1/2018 bylo schváleno.
9) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
Olga Ungerová navrhla způsob tajným hlasováním.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem
uvedeným předsedající.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 7/1/2018 bylo schváleno.
Předsedající upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
10) Volba starosty
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Člen
zastupitelstva Tomáš Tesner navrhl zvolit do funkce starosty Janu Svobodovou. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík volí starostku Janu Svobodovou
Výsledek hlasování: Pro – 5
Usnesení č. 8/1/2018 bylo schváleno.
Po zvolení do funkce starostky přebírá vedení zasedání Jana Svobodová (dále jako
„předsedající“).
Poděkovala Ing. Marii Sommerové a ostatním za dlouholetou práci.
Poděkovala za projevenou důvěru přítomným občanům a členům obecního zastupitelstva.
Přislíbila, že budeme společně pokračovat v práci pro obec a informovala o prvních
schůzkách.
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11) Volba místostarosty
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty.
Člen zastupitelstva Martina Ambrožová navrhla zvolit do funkce místostarosty Moniku
Hurtovou. Jiné návrhy nebyly podány. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík volí místostarostkou Moniku Hurtovou
Výsledek hlasování: Pro – 7
Usnesení č. 9/1/2018 bylo schváleno.
12) Zřízení finančního a kontrolního výboru, určení počtu členů, volba předsedů a
členů výborů
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tří
členné.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/1/2018 bylo schváleno.
12a) Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Olga Ungerová navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru
Ing.Marii Sommerovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík volí předsedou finančního výboru Ing. Marii Sommerovou
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 11/1/2018 bylo schváleno.
12b) Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Olga Ungerová navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru
Mgr. Jana Kořána. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík volí předsedou kontrolního výboru Mgr. Jana Kořána.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 12/1/2018 bylo schváleno.
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12c) Volba členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na členy kontrolního výboru a
finančního výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Monika Hurtová navrhla zvolit členem kontrolního výboru Olgu
Ungerovou a MUDr. Jaroslava Štrofa
Člen zastupitelstva Monika Hurtová navrhla zvolit členem finančního výboru Ing. Hanu
Krátkou a Moniku Žitkovou
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík volí členy kontrolního výboru Olgu Ungerovou a MUDr. Jaroslava
Štrofa
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 13/1/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík volí členy finančního výboru Ing. Hanu Krátkou a Moniku
Žitkovou
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 14/1/2018 bylo schváleno.
13) Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členú
zastupitelstva
Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2
zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn neuvolněných členů
zastupitelstva územních samosprávních celků, poskytována odměna v max. výši podle
nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a to ode dne jejich zvolení do funkce.
Předsedající navrhla odměnu za výkon funkce místostarostky obce (§ 72 odst. 2 zákona o
obcích) ve stejné výši jako byla navržena odměna pro neuvolněného člena zastupitelstva.
Předsedající navrhla, aby výše odměny neuvolněným zastupitelům obce Karlík za výkon
funkce předsedy kontrolního a předsedy finančního výboru byla poskytována v max. výši
podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a to ode dne jejich zvolení do funkce.
Předsedající navrhla, aby výše odměny neuvolněným členům zastupitelstva kontrolního
výboru a finančního výboru byla poskytována v max. výši podle nařízení vlády č. 318/2017
Sb. a to ode dne jejich zvolení do funkce.
Předsedající dále navrhla, aby zastupitelstvo obce v souladu s §74 odst. 3. zákona o obcích
určilo, že v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněným členům zastupitelstva nebudou
poskytovány odměny v souhrnné výši, ale jen odměna za jednu funkci, a to tu za tu, pro
kterou zastupitelstvo stanovilo odměnu vyšší.
Poté došlo k diskusi a pan Kořán, vzhledem k odměnám neuvolněných zastupitelů v minulém
volebním období vyslovil nesouhlas s odměnou funkce místostarostky a navrhl pro tuto
funkci odměnu ve výši 15.000,- Kč.
Člen zastupitelstva Ing. Marie Sommerová navrhla termín platnosti odměn ode dne 6.11.2018
a navrhla odměny stanovit jako paušální částku a ne v max. výši podle nařízení vlády č.

6

318/2017 Sb. Pan Kořán, pan Tesner a paní Ambrožová se shodně vyslovili pro paušální
částky, to znamená, že se nebudou automaticky zvyšovat/upravovat odměny neuvolněným
zastupitelům podle následujících změn nařízení tak, jak by se musely upravovat v případě
odsouhlasení max. částky dle nařízení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce místostarostky na 15000,- Kč. Odměna bude náležet ode
dne 6.11.2018.
Výsledek hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 2 (Sommerová, Hurtová)
Usnesení č. 15/1/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
1) Zastupitelstvo obce Karlík v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
Předseda výboru nebo komise
2459,- Kč měsíčně
Člen výboru nebo komise
2049,- Kč měsíčně
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1230,- Kč měsíšně
2) Zastupitelstvo obce Karlík v souladu s § 77 odst. 3. písm. b) zákona o obcích stanoví, že při
souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží odměna vyšší.
3) Zastupitelstvo obce Karlík v souladu s § 72 odst.2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že
odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne
6.11.2018.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 16/1/2018 bylo schváleno.
14) Různé
Monika Hurtová informovala o nejbližších krocích zastupitelstva. Jako prioritu uvedla
problematiku vody obecně a provozování vodovodu, dále tvorbu územního plánu. Zdůraznila
spolupráci s občany, komunikaci a vzájemnou podporu.
Mgr. Jan Kořán projevil přesvědčení, že současné složení zastupitelstva bude dělné, funkční a
příjemné. Ve velké většině záležitostí je zastupitelstvo ve shodě – voda, Aquaconsult, vrty,
další společné téma je mlýn. Otázkou zůstává, jak územně uspořádat obec, zastávka atd.
Ing. Marie Sommerová informovala o předání úřadu a sdílela pozitivní dojem ze současné
situace na úřadě.
15) Diskuse


Pan
popřál týmovou spolupráci a pevné nervy.
Jako připomínku zmínil poruchy elektřiny způsobené pádem stromů. Bezpečnosti občanů
v souvislosti s elektřinou by se měla dle jeho názoru obec více věnovat.
Mgr. Kořán informoval o komunikaci s ČEZ distribucí o ořezu kolem vedení, .
Pan
dále rozvinul debatu o bezpečnosti křižovatek a umístění zrcadel.
Dále požádal o řešení rozbitého chodníku do Dobřichovic na katastru Dobřichovic – části
dlážděné kamenem.
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se tázal na kolaudaci nové části vodovodu. Ing. Sommerová sdělila, že se čeká
na vydání Kolaudačního souhlasu, ke kterému chybí vyjádření provozovatele vodovodu.

upozornila na nebezpečí křižovatky v Dobřichovicích u Plynboudy, která
je pro občany Karlíku velmi problematická.
Zastupitelstvo vzalo podněty občanů na vědomí a bude se jimi zabývat.



16) Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19,20 hodin.

Přílohy zápisu:
 Prezenční listina z 5.11.2018
 Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce z 5.11.2018

Zapisovatel: Martina Ambrožová

podpis: ……………………….

Ověřovatelé:
Tomáš Tesner

podpis: ……………………….

Olga Ungerová

podpis: ……………………….

....………………………………..…………..
Jana Svobodová, starostka
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