Zápis
ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Karlík
konaného dne 23. dubna 2019
v budově Obecního úřadu Karlík od 19.00 hodin

Přítomni: Jana Svobodová, Monika Hurtová, Ing. Marie Sommerová, Martina Ambrožová,
Tomáš Tesner
Mgr. Jan Kořán – příchod 19.25
Olga Ungerová – příchod 19.30
Počet občanů: 3

Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Karlík bylo zahájeno v 19.20 hod. Janou Svobodovou.
Starostka prohlásila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala, že je
přítomno 5 členů Zastupitelstva z celkového počtu sedmi, Zastupitelstvo je tedy
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 Olga Ungerová a
Martina Ambrožová
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík určuje zapisovatelkou Moniku Hurtovou a ověřovateli Olgu
Ungerovou a Martinu Ambrožovou.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/6/2019 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 5, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/6/2019 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)
3. Schválení programu zastupitelstva obce
4. Schválení závěrečného účtu za rok 2018
5. Schválení účetní závěrky 2018
6. Rozpočtové opatření č. 2/2019
7. Schválení uzavření smlouvy o provedení práce s p. O. Ungerovou – knihovna
8. Dodatky ke smlouvám na dopravní obslužnost - Ropid PID na rok 2019 – linky 448,
451, 665
9. Vyúčtování opravy hřbitovní zdi Karlík – Lety, Dobřichovice, Vonoklasy
10. 2 Kupní smlouva na odkoupení podílu z pozemků LV č. 107, 157a 378
11. Výsledek výběrového řízení na pořizovatele ÚP
12. Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby ,, Náhradní zdroj vody Karlík 2,,
13. Příspěvek na Královský průvod Karla IV městu Dobřichovice
14. Schválení cen za vodné a stočné pro rok 2019
15. Schválení dohody o převodu prostředků obnovy infrastrukturního majetku
16. Výsledky VZ na Svoz a likvidaci odpadů
17. Informace
18. Diskuse
19. Závěr
Zastupitel p. Tesner navrhl doplnění programu o bod
Příspěvek na podporu odd. futsalu TJ Sokol Dobřichovice
jako bod č.17
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje rozšíření programu zasedání o bod:
Příspěvek na podporu odd. futsalu TJ Sokol Dobřichovice
jako bod č. 17
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/6/2019 bylo schváleno.
Upravený navržený program:
1.
Zahájení
2.
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§95 odst.1)
3.
Schválení programu zastupitelstva obce
4.
Schválení závěrečného účtu za rok 2018
5.
Schválení účetní závěrky 2018
6.
Rozpočtové opatření č. 2/2019
7.
Schválení uzavření smlouvy o provedení práce s p. O. Ungerovou –
knihovna
8.
Dodatky ke smlouvám na dopravní obslužnost - Ropid PID na rok 2019
– linky 448, 451, 665
9.
Vyúčtování opravy hřbitovní zdi Karlík – Lety, Dobřichovice, Vonoklasy
10.
2 Kupní smlouvy na odkoupení podílu z pozemků LV č. 107, 157a 378
11.
Výsledek výběrového řízení na pořizovatele ÚP

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby ,, Náhradní zdroj
vody Karlík 2,,
Příspěvek na Královský průvod Karla IV městu Dobřichovice
Schválení cen za vodné a stočné pro rok 2019
Schválení dohody o převodu prostředků obnovy infrastrukturního
majetku
Výsledky VZ na Svoz a likvidaci odpadů
Příspěvek na podporu odd. futsalu TJ Sokol Dobřichovice
Informace
Diskuse
Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozšířený program zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/6/2019 bylo schváleno.

V 19.25 hod. se dostavil zastupitel Mgr. Kořán
Bod 4. Schválení závěrečného účtu za rok 2018
Závěrečný účet a zpráva o výsledku hospodaření obce Karlík za rok 2018
Vedení obce předkládá znění závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce, které byly řádně zveřejněny na úřední desce včetně všech příloh.
Příjmy obce činily 11 662 962,47 Kč, výdaje činily 11 018 211,38 Kč. Rozdíl ve výši
644 751,09 tvořil přebytek rozpočtu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje závěrečný účet obce včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad. Zastupitelstvo souhlasí
s celoročním hospodařením.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/6/2019 bylo schváleno.

V 19.30 hod. se dostavila zastupitelka paní Olga Ungerová.
Bod 5. Schválení účetní závěrky za rok 2018
Zastupitelstvu obce byly předloženy účetní výkazy (FIN 2 12, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a
příloha) a protokol o schválení účetní závěrky, který je přílohou tohoto zápisu. Účetní výkazy
byly sestaveny k 31.12.2018. Povinností obce je do 30.6.2019 schválit účetní závěrku za rok
2018 a rozhodnout, jak naloží se s vytvořeným ziskem, který činní 1 356 297,31 Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje účetní závěrku roku 2018 a rozhoduje o převodu
vytvořeného zisku 1 356 297,31 Kč na účet „nerozdělený zisk“.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/6/2019 bylo schváleno.

Bod 6. Rozpočtové opatření 2/2019
Aktuální úpravy rozpočtu podle plánovaných výdajů a příjmů, které zpracoval správce
rozpočtu.
Dotazy k jednotlivým položkám rozpočtového opatření byly zodpovězeny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1 (Sommerová)
Usnesení č. 7/6/2019 bylo schváleno.
Bod 7. Schválení uzavření smlouvy o provedení práce s p. O. Ungerovou –

knihovna
Dohodu o provedení práce s paní Olgou Ungerovou, která nově vykonává funkci zastupitelky
a je současně obecní knihovnicí, je třeba odsouhlasit zastupitelstvem, aby bylo zcela jasné,
že nedochází ke střetu zájmů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík souhlasí s uzavřenou smlouvou o provedení práce knihovnice
s paní Olgou Ungerovou.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/6/2019 bylo schváleno.
Bod 8. Dodatky ke smlouvám na dopravní obslužnost - Ropid PID na rok 2019 –

linkky 448, 451, 665
Na lince došlo od 1.3.2019 ke změně trasy a tím dochází k úpravě ceny z 6 822,- Kč na
5 685,- Kč
Linka 451 (školní) náklady pro Karlík 25 737,- Kč.
Linka 665 náklady pro Karlík 29 635,- Kč.
Paní Ing. Sommerová upozornila na skutečnost, že linka pro „školáky“ je plně hrazena
z obecního rozpočtu a je zde možnost požádat o příspěvek Krajský úřad středočeského
kraje. Starostka bere informaci na vědomí a možnost příspěvku prověří.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík souhlasí s uzavřením dodatku č. 15 se spol. Ropid na příspěvek
na provoz linky 448 na rok 2019 ve výši 5 685,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/6/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík souhlasí s uzavřením dodatku č. 11 se spol. Ropid na příspěvek
na provoz linky 451 na rok 2019 ve výši 25 737,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/6/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík souhlasí s uzavřením dodatku č. 12 se spol. Ropid na příspěvek
na provoz linky 665 na rok 2019 ve výši 29 635,50 Kč
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/6/2019 bylo schváleno.

Bod 9. Vyúčtování opravy hřbitovní zdi Karlík – Lety, Dobřichovice, Vonoklasy
Se starosty obcí Lety, Dobřichovice a Vonoklasy, pro které zajišťujeme provoz hřbitova byl
projednán příspěvek na opravu hřbitovní zdi, která proběhla v roce 2018.
Proběhla diskuse zastupitelstva, na jejíž základě se zastupitelstvo dohodlo, že bude
hlasováno pouze o dodatku s obcí Lety. Obce Vonoklasy a Dobřichovice mají odlišné
smlouvy oproti obci Lety, a proto budou zpracovány dodatky ke smlouvám tak, aby byl se
všemi obcemi sjednocen způsob výpočtu úhrad obci Karlík za provozování hřbitova a
poskytování příspěvků na investice a větší opravy hřbitova. Dodatky budou předloženy ke
schválení na dalším ZZO.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 s obcí Lety o vyúčtování opravy hřbitovní
zdi.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/6/2019 bylo schváleno.

Bod 10.
a) Kupní smlouva na odkoupení podílů pozemků z LV č. 157, parc.č. 1621, na
nemovitosti č.p. 209, a pozemky z LV č. 378 parc.č. 1617, 1618, 1619, 1622, 1620
pro obec Karlík
b) Kupní smlouva na odkoupení podílů z LV č. 107, parc. č.: 521/2, 80 pro obec
Karlík
První smlouva se týká mlýna, pozemků u mlýna.
Druhá smlouva je na pozemek u nádržky.
Obě smlouvy jsou s vlastníkem p. Vladimírem Iblem.
Ceny jsou převzaty z odborného posudku, ve stejné výši jak byly realizovány
v předcházejících smlouvách. Následně musí být kopie uzavřené smlouvy spolu s nabídkami
rozeslány ostatním spoluvlastníkům k nabídce koupě – zákonná realizace předkupního
práva ve smyslu zákona. Nebude-li od spoluvlastníků zájem nabízené podíly koupit, můžeme
po uplynutí zákonné lhůty 3 měsíců vložit do katastru ve prospěch obce Karlík.

Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje uzavření kupní smlouvy na odkoupení podílů
z LV č. 157, parc.č. 1621, na nemovitosti č.p. 209, a pozemky z LV č. 378 parc.č.
1617, 1618, 1619, 1622, 1620 pro obec Karlík od pana Vladimíra Ibla v celkové výši
9 708,- Kč a pověřuje starostku k jejímu podepsání.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/6/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
b) Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje uzavření kupní smlouvy na odkoupení podílů
z LV č. 107, parc. č.: 521/2, 80 pro obec Karlík od pana Vladimíra Ibla v celkové výši
583,- Kč a pověřuje starostku k jejímu podepsání.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/6/2019 bylo schváleno.

Bod 11. Výsledek výběrového řízení na pořizovatele ÚP
Vzhledem k známé skutečnosti o zahlcení Odboru územního plánování Město Černošice ve
vztahu k Územním plánům obcí bylo již avizováno, že se obec Karlík obrátí na jiného
pořizovatele i zhotovitele územního plánu pro Karlík. Byla provedena poptávka, osloveni tři
odborně způsobilí pořizovatelé. Obdrželi jsme jednu nabídku a dva se omluvili z kapacitních
důvodů. Doklady o odborné způsobilosti Ing. Renaty Perglerové byly zastupitelům zaslány.
Starostka doporučuje uzavření příkazní smlouvy na pořízení Územního plánu pro obec Karlík
ve výši 105 000,- Kč, s DPH 127 500,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy ve výši 105 000,- Kč ( 127 500,Kč vč. DPH) na pořízení Územního plánu Karlík na základě § 6, odst. 2 stavebního zákona
s Ing. Renatou Perglerovou, která splňuje kvalifikační požadavky stanovené tímto zákonem.
Pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 2 (Sommerová, Kořán)
Usnesení č. 15/6/2019 bylo schváleno.
Bod 12. Výsledek výběrového řízení na dodav. stavby ,,Náhradní zdroj vody Karlík 2,,
Formou poptávky bylo osloveno pět dodavatelů stavby. Obec obdržela pouze jedinou
nabídku, která byla podána společností Ekomonitor z Chrudimi. Dvě společnosti zaslaly
omluvu z kapacitních důvodů, dvě nereagovaly vůbec.
Zastupitelům byl zaslán Protokol o posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení
v zadávacím řízení a návrh smlouvy o dílo. Starostka navrhuje smlouvu se společností
Ekomonitor uzavřít, což je podmínka pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s SFŽP.
Proběhla diskuse zastupitelstva s tím, že existuje názorová shoda v tom, že pokud by nebyla
na tuto „akci“ poskytnuta dotace, tak obec tuto akci investuje z vlastního rozpočtu. A to
z důvodu potřeby dalšího zdroje vody pro občany.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností Ekomonitor, IČO:
15053695, ve výši 298.000,- Kč ( s DPH 360.580,- Kč) a pověřuje starostku k jejímu
podpisu.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/6/2019 bylo schváleno.
Bod 13. Příspěvek na Královský průvod Karla IV městu Dobřichovice
Tradiční kulturní akce, opět pořádaná městem Dobřichovice. Průvod putuje obcemi v dolním
Poberouní z Radotína do Karlštejna a symbolicky převáží korunovační klenoty Karla IV.
Průvod se bude konat ve dnech 1. – 2. Června.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Dobřichovice
na Královský průvod Karla IV s příspěvkem ve výši 6.000,- Kč a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/6/2019 bylo schváleno.

Bod 14. Schválení cen za vodné a stočné pro rok 2019
Bylo uskutečněno několik jednání s poskytovatelem společností AQC ohledně ceny vodného
pro rok 2019. Výsledkem jednání je cena na úrovni ceny z roku 2018, tj. 43,41 Kč bez DPH
(49,92 Kč vč. 15% DPH).

Cena stočného pro rok 2019 byla Karlíku pouze oznámena a činí 32,51 Kč bez DPH (37,39
Kč vč. 15% DPH).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje cenu vodného pro obec Karlík pro rok 2019 ve výši
43,41 Kč bez DPH a cenu stočného pro obec Karlík pro rok 2019 ve výši 32,51 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1 (Sommerová)
Usnesení č. 18/6/2019 bylo schváleno.

Bod 15. Schválení dohody o převodu prostředků obnovy infrastrukturního majetku
V kalkulaci vodného pro rok 2018 byla zahrnuta částka 70 000,- Kč na obnovu
vodohospodářského infrastrukturního majetku, která se neuskutečnila. Tyto finanční
prostředky vybral provozovatel ve vodném a metodicky měly být součástí nájemného.

Na základě uzavření samostatné předložené dohody se spol. AQC bude tato částka
převedena do rozpočtu obce Karlík jako nájemné a v budoucnu použita na obnovu
vodohospodářské infrastruktury.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje uzavření dohody se spol. AQC o převodu finančních
prostředků ve výši 70.000 Kč, které provozovatel vybral jako součást vodného a obec Karlík
je zahrne do položky nájemné a pověřuje starostku podpisem dohody.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/6/2019 bylo schváleno.

Bod 16. Výsledky VZ na Svoz a likvidaci odpadů
Proběhlo hodnocení výsledků veřejné zakázky na poskytování služeb spočívajících
v nakládání se směsným a separovaným komunálním odpadem. Ekonomicky nejvýhodnější
nabídkou byla nabídka sdružení dodavatelů Komwag/ AVE/Rumpold/ Hostivice s cenou za
komunální odpad za 8.977.259,85 Kč bez DPH/rok a separovaný odpad za 7.356.047,23 Kč
bez DPH/rok. Uvedená cena je celková pro všechny zúčastněné zadavatele (6 obcí).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb spočívající
v nakládání se směsným odpadem se společností SKO Berounsko a smlouvu o poskytování
služeb spočívající v nakládáním se separovaným odpadem se společností Separace
Berounsko a pověřuje starostku podpisem výše uvedených smluv.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1 (Sommerová)
Usnesení č. 20/6/2019 bylo schváleno.

Bod 17. Příspěvek na podporu odd. futsalu TJ Sokol Dobřichovice
Byli jsme požádáni o příspěvek na činnost oddílu futsal v TJ Sokol Dobřichovice, jehož členy
jsou i děti z Karlíka.
Zastupitel pan Mgr. Kořán upozornil na jeho osobní vztah k výše uvedeném oddílu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Karlík a TJ Sokol
Dobřichovice na dar ve výši 6.000,- Kč na činnost oddílu futsalu a pověřuje starostku
podepsáním smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/6/2019 bylo schváleno.

Bod 18. Informace

Přestupková komise – veřejnoprávní smlouva s obcí Černošice byla schválena
Středočeským Krajem, může být tedy realizována.
Cyklistický závod – se bude konat 27.4., organizačně je zajišťován pořadatelem. Přes
Karlík povede od startu po hlavní silnici a návrat bude z Vonoklas do Třešňovky dále přes
Viničnou zpět do Dobřichovic. Pořadatel by ještě rád doplnil tým navigátorů o zájemce
z Karlíka.
Čarodějnice – 30.4. se chystají v lomu ohně čarodějnické, v režii obce, všichni jsou zváni,
masky vítány
Rekonstrukce OU – omezení provozu úřadu 25.4. – max. 3.5.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
Bod 19. Diskuze
V diskusi si vzal slovo pan L. Velebil.
Nejprve pochválil činnost zastupitelstva – zajištění úklidu v obci a před kostelem
po dokončené opravě hřbitovní zdi, zajištění prořezu dřevin kolem elektrického vedení.
Vytkl obci, že stále nemá prapor s obecním znakem.
Upozornil na výšku terénu v nově zbudovaném urnovém háji. Díky navýšení zeminy mu
údajně zatéká na jeho pozemek.
Dále upozornil na skutečnosti kolem výběrového řízení v 02/2018 na zhotovitele opravy
hřbitovní zdi.
Zastupitelstvo bere informace z diskuze na vědomí. Sdělené skutečnosti prověří a výsledek
bude prezentován na dalším veřejném zasedání obce.

Bod 20. Závěr
Zasedání Zastupitelstva obce Karlík skončilo v 22.20 hod.

Zapisovatel: Monika Hurtová

podpis: ……………………….

Ověřovatelé:
Martina Ambrožová

podpis: ……………………….

Olga Ungerová

podpis: ……………………….

Jana Svobodová
Starostka obce Karlík

