Zápis
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Karlík
konaného dne 26. března 2019
v budově Obecního úřadu Karlík od 17.00 hodin

Přítomni: Jana Svobodová, Monika Hurtová, Ing. Marie Sommerová, Martina Ambrožová
Omluveni: Tomáš Tesner, Olga Ungerová, Mgr. Jan Kořán
Počet občanů: 2
Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Karlík bylo zahájeno v 17.00 hod. Janou Svobodovou.
Starostka prohlásila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala, že jsou
přítomni 4 členové Zastupitelstva z celkového počtu sedmi členů zastupitelstva, takže
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Občané se mohou k jednotlivým bodům jednání vyjadřovat v diskusi před hlasováním.
Bod 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Na funkci zapisovatelky je navržena Monika Hurtová, na ověřovatele Ing. Marie Sommerová
a Martina Ambrožová
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík určuje zapisovatelkou Moniku Hurtovou a ověřovateli ing. Marii
Sommerovou a Martinu Ambrožovou.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/5/2019 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 4, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/5/2019 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)
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3. Schválení programu zastupitelstva obce
4. Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Černošice – přestupková
komise
5. Rumpold – ukončení smlouvy k 30.6.2019
6. Diskuse
7. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/5/2019 bylo schváleno.
Bod 4. Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Černošice – přestupková
komise
Město Černošice vyhovělo naší žádosti o vykonávání činnosti v přestupkových řízeních a na
svém ZZO dne 13.3.2019 schválilo uzavření smlouvy na rok 2019 za příspěvek ve výši
23 000,- Kč. Pro část roku 2019 bude stanoven alikvotně dle data platnosti smlouvy. Město
Černošice je v následujících letech oprávněno jednostranně navýšit uvedenou částku
ročního příspěvku, a to tak, že celkový roční příspěvek bude ve výši maximálně 20% státního
příspěvku na základní působnost obecního úřadu Karlík podle rozpisu státního rozpočtu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje uzavření smlouvy s městem Černošice o vykonávání
činnosti v přestupkových řízeních za příspěvek ve výši 23 000,- Kč na rok 2019. Pro část
roku 2019 bude výše příspěvku stanovena alikvotně dle data platnosti smlouvy. Město
Černošice je v následujících letech oprávněno jednostranně navýšit uvedenou částku
ročního příspěvku, a to tak, že celkový roční příspěvek bude ve výši maximálně 20% státního
příspěvku na základní působnost obecního úřadu Karlík podle rozpisu státního rozpočtu a
pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0.., Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/5/2019 bylo schváleno.
Bod 5. Rumpold – ukončení smlouvy k 30.6.2019
19.3. byl termín pro podání nabídek na VZ spočívající v nakládání se směsným a
separovaným odpadem. Byly podány dvě nabídky. O výběru vítězného uchazeče bude
rozhodovat Hodnotící komise. Očekáváme zdárný průběh a vybrání nového poskytovatele
služeb. Ve smlouvě o sdružení zadavatelů se obec Karlík zavázala k uzavření smlouvy
s vybraným poskytovatelem a z tohoto důvodu je třeba ukončit smlouvu se stávajícím
poskytovatelem, společností Rumpold.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík pověřuje starostku podáním výpovědi smlouvy spol. Rumpold.
V případě, že nebude vybrán nový poskytovatel, bude prodloužena stávající smlouva
s poskytovatelem, společností Rumpold.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/5/2019 bylo schváleno.
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Bod 6. Diskuze
Bod 7. Závěr
Zasedání Zastupitelstva obce Karlík skončilo v 17.30 hod.
Zapisovatel: Monika Hurtová

podpis: ……………………….

Ověřovatelé:
Ing. Marie Sommerová

podpis: ……………………….

Martina Ambrožová

podpis: ……………………….

Jana Svobodová
Starostka obce Karlík
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