Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Karlík
konaného dne 26. listopadu 2018
v budově Obecního úřadu Karlík od 18.00 hodin

Přítomni:

Jana Svobodová, Monika Hurtová, Ing Marie Sommerová, Mgr. Jan Kořán,
Martina Ambrožová, Tomáš Tesner, Olga Ungerová

Počet občanů: 4

Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Karlík bylo zahájeno v 18:05 hod. Janou Svobodovou.
Starostka prohlásila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala, že je
přítomno 7 členů Zastupitelstva a celkového počtu sedmi všech členů zastupitelstva, tak že
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Občané se mohou k jednotlivým bodům jednání vyjadřovat v diskusi před hlasováním.
Bod 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Na funkci zapisovatelky byla navržena Jana Hájková, na ověřovatele Olga Ungerová a
Tomáš Tesner.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík určuje zapisovatelkou Janu Hájkovou a ověřovateli Olgu
Ungerovou a Tomáše Tesnera.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 1/2/2018 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 7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2/2/2018 bylo schváleno.
Bod 3. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Program byl zaslán jednotlivým členům zastupitelstva.
Navržený program:
1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1)
3. Schválení programu zastupitelstva obce
4. Rozpočtové opatření č. 5/2018
5. Krizový štáb – určení nových členů
6. Inventarizace majetku 2018
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7. Delegování zástupce do svazku obcí Region Dolní Berounka
8. Odpisový plán
9. Odpady – místní poplatek pro rok 2019
10. Zimní údržba
11. Různé informace – jednání s Lety a provozovatelem vodovodu, bio
kontejner, vánoční strom, sochořadí
12. Diskuse
13. Závěr
Starostka navrhla doplnění programu o body:
RDB (Svazek obcí Region Dolní Berounka) – návrh na zvýšení členského příspěvku
Odvoz odpadů – žádost společnosti RUMPOLD (RUMPOLD-P s.r.o.) o zvýšení ceny za
odvoz odpadu
O2 – žádost o vyjádření k zrušení telefonního automatu v ul. K Třešňovce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje rozšíření programu zasedání o body:
- RDB – zvýšení členského příspěvku, zařazený jako bod č. 8.
- Odvoz odpadů – zvýšení ceny, jako bod 11.
- Zrušení telefonního automatu v ul. K Třešňovce, jako bod 13.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2/2018 bylo schváleno.
Upravený navržený program:
1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1)
3. Schválení programu zastupitelstva obce
4. Rozpočtové opatření č. 5/2018
5. Krizový štáb – určení nových členů
6. Inventarizace majetku 2018
7. Delegování zástupce do svazku obcí Region Dolní Berounka
8. RDB – zvýšení členského příspěvku
9. Odpisový plán
10. Odpady – místní poplatek pro rok 2019
11. Odvoz odpadů – zvýšení ceny
12. Zimní údržba
13. Zrušení tel. automatu v ul. K Třešňovce
14. Různé informace – jednání s Lety a provozovatelem vodovodu,
bio kontejner, vánoční strom, sochořadí
15. Diskuse
16. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozšířený program zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 4/2/2018 bylo schváleno.

Strana 2 (celkem 7)

Bod 4. Rozpočtové opatření č. 5/2018
Účetní zpracovala a předložila rozpočtové opatření č. 5/2018. Jedná se o upřesnění příjmů a
výdajů v návaznosti na volby a nerealizované investice do staveb.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2018.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 5/2/2018 bylo schváleno.
Bod 5. Krizový štáb – určení nových členů
Předsedající navrhla jako členy Krizového štábu: Janu Svobodovou, Moniku Hurtovou,
Tomáše Tesnera a Ladislava Velebila.
Bylo diskutováno, že v případě potřeby (např. nepřítomnost členů krizového štábu) se
zastupitelé budou koordinovat pomocí mobilních telefonů; v případě, že někdo bude chybět,
krizový štáb může operativně požádat o pomoc kohokoliv ze zastupitelů nebo z občanů.
Klíče od potřebných prostor a zařízení má obec k dispozici, řádně uloženy na obecním
úřadě.
Existuje vypracovaný Krizový plán.
Rovněž byly diskutovány možnosti upozorňování občanů prostřednictvím SMS nebo
mobilního bezdrátového rozhlasu, starostka a místostarostka zjišťují více podrobností a
předloží návrh řešení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje členy Krizového štábu: Janu Svobodovou, Moniku Hurtovou,
Tomáše Tesnera a Ladislava Velebila.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 6/2/2018 bylo schváleno.
Bod 6. Inventarizace majetku 2018
Starostka vydala příkaz k inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2018 a jmenovala
inventarizační komisi ve složení Olga Ungerová, Martina Ambrožová a Monika Žitková
Zastupitelstvo obce Karlík bere informaci na vědomí.
Bod 7. Delegování zástupce do svazku obcí Region Dolní Berounka
Zástupcem obce by měla být dle pravidel svazku obcí Region Dolní Berounka starostka.
Zastupitelstvo pověřuje zástupcem obce Karlík ve svazku obcí Region Dolní Berounka
starostku Janu Svobodovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje zástupcem obce Karlík ve svazku obcí Region Dolní Berounka
starostku Janu Svobodovou.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 7/2/2018 bylo schváleno.
Bod 8. RDB – zvýšení členského příspěvku
Na zasedání RDB dne 6. 9. 2018 byl předložen návrh na zvýšení příspěvků do sdružení, a to
z 11,- Kč na 16,- Kč za obyvatele na rok z důvodu zpracovávání projektů většího rozsahu pro
region DB, rezerva, která byla vytvořena v předcházejících letech byla vyčerpána.
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Členové zastupitelstva diskutovali rozsah činnosti RDB a projevili zájem na jeho
zintenzivnění. V zájmu Karlíka je předložit vlastní podněty či návrhy projektů. O činnosti RDB
jsou občané informováni mj. na webu RDB,na úřední desce jsou povinné dokumenty, tj.
pozvánka, rozpočet apod, zasedání RDB jsou veřejná.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík souhlasí se zvýšením příspěvku do Svazku obcí Region Dolní
Berounka.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 8/2/2018 bylo schváleno.
Bod 9. Odpisový plán
Účetní předložila aktualizovaný Odpisový plán veškerého majetku, který byl zaslán všem
zastupitelům, s účinností od 1. 1. 2018
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s předloženým Odpisovým plánem s účinností od 1.1.2018.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 9/2/2018 bylo schváleno.
Bod 10. Odpady – místní poplatek pro rok 2019
Byl proveden přepočet nákladů na likvidaci odpadů. Náklady na poplatníka činí 648,54 Kč.
Pro rok 2019 starostka navrhuje ponechat poplatek pro občany stejný jako v roce 2018, a to
ve výši 600,-Kč/rok. Výše poplatků za psy se nemění.
Pan Kořán přednesl pozměňující návrh k poplatku o odpadech, ve kterém navrhuje úlevu na
poplatku pro seniory od 70 let věku ve výši 50%.
Následně byl detailně diskutován tento návrh a případné rozšíření či naopak zúžení slevy.
Paní starostka uvedla, že zastává názor, že by senioři měli být obcí podporováni jiným
způsobem, což by vyžadovalo úpravu směrnice č. 2/2012 pro poskytování věcných darů a
občerstvení. Byly vysloveny různé názory na to, zda se pro důchodce bude jednat o
smysluplnou podporu a jak bude případná sleva administrována a prokazována. Paní
starostka rovněž upozornila na zvyšující se náklady na odpadové hospodářství obce.
Z diskuse vyplynulo, že sleva by se týkala cca 58 občanů, to by znamenalo čerpání
z rozpočtu ve výši asi 18 tis. Kč/rok.
Pozměňovací návrh:
Pan Kořán navrhuje doplnit čl. 6 obecně závazné vyhlášky obce Karlík č. 1/2017 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů o nový odst. 3, který zní:
„Osobám, které k 1.1.daného kalendářního roku dosáhly věku 70 let, se přiznává úleva na
poplatku ve výši 50%.“
Výsledek hlasování: Pro 3 (Sommerová, Kořán, Ungerová), proti 0, zdrželi se hlasování 4
(Svobodová, Tesner, Ambrožová, Hurtová)
Návrh nebyl schválen.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje místní poplatek za odpad na rok 2019 ve výši 600,Kč/poplatníka/rok, výše poplatku za psy se nemění.
Výsledek hlasování: Pro 4 (Svobodová, Tesner, Ambrožová, Hurtová), Proti 0, Zdrželi se 3
(Ungerová, Kořán, Sommerová)
Usnesení č. 10/2/2018 bylo schváleno.
Bod 11. Odvoz odpadů – zvýšení ceny
Společnost Rumpold zajišťující svoz a likvidaci odpadů (včetně navazující recyklace
tříděného odpadu) v Karlíku předložila dopis s žádostí o uzavření dodatku ke smlouvě o
zvýšení ceny za tuto službu odpadů v roce 2019 o 10 %. Zvýšení je zdůvodněno
nezvyšovanou cenou od roku 2013, novými legislativně technickými požadavky při nakládání
s odpady, zvýšením minimální mzdy, zvýšením ceny za naftu, zdražení skládkování odpadu.
Současná smlouva s RUMPOLD uvádí, že cena sjednaná ve smlouvě je cenou maximální,
ale lze ji měnit v závislosti na změny předmětu smlouvy (pokud se budou měnit kvantitativní
parametry, např. při zdvojnásobení četnosti svozu), popřípadě ve vazbě na nárůst
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, který vyhlašuje Český statistický úřad. Pan
Kořán upozornil, že případné změny smlouvy musí proběhnout v souladu s právní úpravou
zadávání veřejných zakázek (ZVZ). V dopise se spol. RUMPOLD odkazuje na nárůst inflace
12,36%, ovšem jako navýšení ročního indexu životních nákladů podle ČSÚ.
RUMPOLD prozatím nepředložil plné znění dodatku, pouze vyslal zástupce s dopisem,
abychom věděli o možném zvýšení ceny. Bude nutné požadovat od RUMPOLDu vysvětlení,
který index a inflaci přesně využili a kde údaje získali a jak to propočítali, abychom byli
v souladu se smlouvou a ZVZ (p. Tesner). Vzhledem k tomu, že se formou sdružení
zadavatelů (okolních obcí) chystá zadání veřejné zakázky na výběr nového dodavatele
služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem a lze předpokládat v příštím roce jeho
vysoutěžení, a s ohledem na shora uvedené skutečnosti, se navrhuje o zvýšení jednat a
pověřit starostku k jednání o uzavření dodatku ke smlouvě, s tím, že by ve smlouvě byly
vyjasněny i některé další záležitosti.
Zastupitelstvo obce Karlík bere na vědomí a pověřuje starostku k jednání o Dodatku ke
smlouvě.
Bod 12. Zimní údržba
Bylo navrženo, aby zimní údržbu prováděla firma - Michal Velebil za stejných podmínek jako
v minulé zimní sezóně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje objednání zimní údržby na nadcházející sezónu
2018/2019 u firmy Michal Velebil za stejných podmínek jako v minulé zimní sezóně.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 11/2/2018 bylo schváleno.
Bod 13. zrušení telefonního automatu v ul. K Třešňovce
Společnost O2 oznámila obci, že telefonní automat v ul. V Třešňovce vykazuje dlouhodobě
minimální provoz a dle aktuálního rozhodnutí ČTU – 41 366/2017-610úVI., končí
k 31. 12. 2018 jejich povinnost provozovat veřejný telefonní automat jako univerzální službu.
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Provozování není ekonomicky opodstatněné a tel. automat bude zrušen. V případě zájmu
zachování automatu v obci je možno uzavřít smlouvu o příspěvku na provoz, který činí
1.000,- Kč měsíčně bez DPH, nebo v případě zájmu o samotnou tel. kabinu je nabízena
možnost odprodeje kabiny za cenu 1000,- Kč bez DPH. Navrhujeme zrušení telefonního
automatu.
Paní starostka doplňuje, že rušení telefonních automatů bude probíhat během roku 2019.
Jedná se o demontáž telefonního automatu a následné zrušení hovorny. Předpokládáme, že
by měli budku odvézt. Některé obce budky odkupovávají, aby z nich mohli vytvořit, tzv.
knihobudky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje zrušení telefonního automatu v ul. K Třešňovce.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 12/2/2018 bylo schváleno.
Bod 14. Různé informace:
* Vodovod Karlík - Lety
Starostka a místostarostka poskytly (spolu s dalšími zastupiteli) detailní informaci o vývoji
této záležitosti, následně proběhla věcná a intenzivní diskuse za účasti všech zastupitelů i
přítomných občanů. Všichni zastupitelé jsou detailně informováni díky paní Sommerové,
která jim poskytla veškeré podklady, které za své působení na úřadě shromáždila.
Návrh Karlíka na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví společných částí skupinového
vodovodu Karlík – Lety nebyl obcí Lety přijat. Nové zastupitelstvo Karlíka se s novými
zastupiteli Letů sešlo na jednání 11. 11. 2018, kde byla navržena společná varianta zkrácení
výpovědní lhůty ve smlouvě s provozovatelem vodovodu z 12 na 3 měsíce a prodlužování
trvání smlouvy vždy o 1 rok místo 3 let, s tím, že bude postaveno najisto, že výpověď
smlouvy může podat kterákoliv obec. Následovalo 20. 11. 2018 jednání s Lety a
provozovatelem vodovodu (Aquaconsult) o změně výpovědní lhůty a délky prodlužování
trvání smlouvy. Bylo dojednáno zpracování dodatku (předloží Lety do konce tohoto týdne) ve
smyslu úpravy na výpovědní lhůtu na 6 měsíců a prodlužování smlouvy o 1 rok.
Paní starostka souhlasí s návrhem pana Kořána, aby v případě, že nebude dodatek
podepsán všemi třemi stranami do určitého dne, bude podána okamžitě výpověď ze strany
Karlíka. Příští zasedání zastupitelstva se nejspíše bude konat dne 19. 12. 2018, k tomuto
bodu by však bylo operativně svoláno zasedání mimořádné.
Po diskusi byl panem Kořánem ve shodě s ostatními zastupiteli formulován následující návrh
usnesení:
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce dojednáním obsahu dodatku ke smlouvě
s obcí Lety a společností AQUACONSULT, který upraví způsob výpovědi smlouvy, tak
aby tento dodatek mohl být schválen na prosincovém zasedání zastupitelstva obce
Karlík.
2. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce přípravou výpovědi smlouvy s obcí Lety a
společností AQUACONSULT pro případ, že nedojde k podpisu dodatku dle bodu 1
všemi třemi stranami nejpozději do 15. 12. 2018.
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3. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce koordinací postupů při přípravě
dodatku a při podání výpovědi s obcí Lety, bude-li to možné.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 13/2/2018 bylo schváleno.
Občan
se dále dotázal, zda se AQUACONSULT vyjádřil ke kompenzaci za zničení
hlavního vrtu, ze kterého čerpáme vodu do systému Karlík - Lety, když během sucha spustil
AQUACONSULT čerpadla níž čerpal a čerpal, dokud nedošlo k závalu. Občan
dále
navrhuje získat vlastní vrt. Tyto otázky budou dále řešeny, jsou na pořadu dne.
Paní Sommerová připomíná, že tento záměr je rozpracován již delší dobu ve spolupráci s
občanem
První průzkumný vrt byl již proveden a je připraveno místo pro druhý vrt,
na který jsme také získali dotaci.
Občan
poznamenává, že při výstavbě vodovodu a vodojemu nebylo počítáno s tak
velkým nárůstem obyvatelstva v obou obcích (Karlík, Lety), a dnes kapacita vodojemu už
nestačí. Bylo by potřeba rozšířit kapacitu vodojemu o další nádrž nebo vybudovat další
vodojem, aby jeho kapacita stačila pokrýt výkyvy potřeby vody.
* Bio kontejner – poslední bio kontejner je občanům k dispozici u kostela a bude odvezen
po jeho naplnění.
* Vánoční strom – občané jsou zváni na rozsvěcení vánočního stromu s kulturním
programem karlického pěveckého sboru a karlických dětí v pátek 7. 12. 2018 od 18. hodin.
Bude připraveno občerstvení pro všechny návštěvníky.
* Sochořadí – starostka byla na slavnostním otevření nové části sochařského chodníku z
Dobřichovic do Karlíka oslovena starostou Dobřichovic s návrhem podání společné žádosti o
dotaci na pokračování chodníku až do Karlíka již v příštím roce. Vzhledem k tomu, že na
katastru Karlíka nemáme vykoupené všechny pozemky, bude nutno o tomto záměru jednat.
Přání občanů Karlíka je umístit do Dobřichovic na začátek sochořadí odpadkový koš. Paní
Ungerová komunikovala s panem
o možnosti přidat na cestu (sochořadí) lavičky, ten
souhlasil, ale jen pod podmínkou, že budou dřevěné, aby nenarušovaly atmosféru sochořadí.
Bude řešeno starostkou obce.
Bod 15. Diskuze:
Diskuze k jednotlivým bodům probíhala v průběhu zasedání.
Bod 16. Závěr:
Zasedání Zastupitelstva obce Karlík skončilo v 20:07 hod.
Zapisovatel: Jana Hájková

podpis:……………………….

Ověřovatelé:
Tomáš Tesner

podpis: ……………………….

Olga Ungerová

podpis: ……………………….
Jana Svobodová
Starostka obce Karlík
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