Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Karlík
konaného dne 4. listopadu 2019
v budově Obecního úřadu Karlík od 19.00 hodin

Přítomni: Jana Svobodová, Monika Hurtová Ing. Marie Sommerová, Mgr. Jan Kořán,
Martina Ambrožová, Tomáš Tesner, Olga Ungerová
Počet občanů: 7 + dva hosté (Ing. Arch. Václav Jetel – zpracovatel nového Územního plánu,
RNDr. Tomáš Lipanský – hydrogeolog)
Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Karlík bylo zahájeno v 19.00 hod. paní starostkou Janou
Svobodovou. Starostka prohlásila, že veřejné ZZO bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Konstatovala, že je přítomno 7 členů Zastupitelstva z celkového počtu 7,
Zastupitelstvo je tímto usnášeníschopné.
Občané se mohou k jednotlivým bodům jednání vyjadřovat v diskusi před hlasováním.
Bod 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Na funkci zapisovatelky navrhuje starostka Moniku Hurtovou, na ověřovatele Martinu
Ambrožovou a Tomáše Tesnera.
Pan Mgr. Kořán navrhuje paní Ing. Marii Sommerovou jako jednoho z ověřovatelů.
Paní starostka Svobodová a Monika Hurtová nesouhlasí s návrhem pana Kořána. Odkazují
se na zbytečné průtahy s ověřováním při minulých zápisech, resp. připomínkováním
předešlých zápisů. Minulý zápis dokonce paní Ing. Sommerová odmítla podepsat, protože
Monika Hurtová neakceptovala některé její připomínky a odmítla je zanést do zápisu. Monika
Hurtová vysvětluje, že se jednalo o informace, které nebyly řečeny, což bylo opakovaně
ověřeno při poslechu hlasového záznamu ze zasedání, ale přesto bylo paní Ing.
Sommerovou požadováno zveřejnit vysvětlující nebo upřesňující informace k řečenému.
Pan Mgr. Kořán ovšem argumentuje, že zápis ze ZZO je věc veřejná a bylo by dobré, aby
informace v něm, byly ověřeny oběma stranami Zastupitelstva. Upozorňuje na to, že
případné vypořádávání námitek bude zdržovat při dalším Zasedání.
Paní starostka Svobodová přesto na svém návrhu trvá a dodává, že k zápisu ze ZZO si
protistrana může podat písemné připomínky oficiální cestou. Tyto připomínky k zápisu ze
ZZO budou projednány na dalším ZZO.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík určuje zapisovatelkou Moniku Hurtovou
a ověřovatele Martinu Ambrožovou a ing Sommerovou
Výsledek hlasování: Pro 3, Proti 4 (Svobodová, Hurtová, Ambrožová, Tesner), Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/9/2019 nebylo schváleno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík určuje zapisovatelkou Moniku Hurtovou
a jako ověřovatele Martinu Ambrožovou a Tomáše Tesnera
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 3 (Sommerová, Kořán, Ungerová), Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/9/2019 bylo přijato.
Projednání námitek, návrhů, schválení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva:
K minulému zápisu nedošly žádné písemné námitky ani připomínky. Zápis ze ZZO bych
proto vyvěšen na Úřední desce a v této podobě bude schvalován.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z minulého zasedání, tak jak byl zveřejněn.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 1 (Sommerová), Zdrželi se 2 (Ungerová, Kořán)
Usnesení č. 3/9/2019 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:

Zahájení
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§95 odst.1)
Schválení programu zastupitelstva obce
Darovací smlouva – příspěvek na budování infrastruktury
Rozpočtové opatření č. 5/2019
Územní plán obce – představení zhotovitele – Ing. V. Jetel
Výsledky hydrogeologického průzkumu – RNDr. T. Lipanský
Jmenování inventarizační komise
Odpisový plán od 1.1. 2019
Ukončení smlouvy se společností Antee
Smlouva o zajištění dílčích činností na veřejném pohřebišti
Změna dodavatele elektřiny a plynu
Návrh na pojmenování nové ulice
Povodí Vltavy - Věcné břemeno
Odměny pro členy finanční a kontrolní komise – členů a nečlenů
zastupitelstva, výše odměn členů zastupitelstva
16. Výsledky měření rychlosti v obci Karlík
17. Diskuse
18. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Paní Ing. Sommerová navrhla doplnění programu o bod: Různé
Doplněný bod označený Různé bude zařazen jako jednací bod č. 17.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje rozšíření programu zasedání o bod č. 17 – Různé
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Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi 0
Usnesení č. 4/9/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje rozšířený program zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/9/2019 bylo schváleno.

Bod 4. Darovací smlouva - příspěvek na budování infrastruktury obce
hodlá věnovat příspěvek na budování infrastruktury v obci Karlík ve výši
18 720,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík souhlasí s uzavřením darovací smlouvy ve výši 18 720,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/9/2019 bylo schváleno.
Bod 5. Rozpočtové opatření 5/9/2019
Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření 5/2019. Došlo k přesunu financí na
výdajové straně v rámci paragrafů, na příjmové straně jsou zohledněny zvýšené příjmy.
Došlé dotazy zastupitelů byly obratem písemně zodpovězeny.
Paní ing. Sommerová otevřela diskusi o financování oprav tiskárny Kyocera. Na základě
navýšení rozpočtované částky na opravu tiskárny paní Sommerová navrhuje, zda nezvážit
případně nákup stroje nového. Paní starostka informuje, že opravy stály sice hodně
finančních prostředků, ale problém vznikl hlavně proto, že po dobu používání tiskárny byla
zanedbána pravidelná údržba. Paní účetní Zuzana Smělá informuje o tom, že technik, který
provádí opravy prohlásil, že stroje tohoto typu jsou jinak velmi spolehlivé a zařízení by po
těchto opravách a při následném pravidelném servisu mělo být v bezproblémovém provozu.
Paní ing. Sommerová se dotazuje na to, proč je navýšeno rozpočtové opatření na odvoz
odpadu, když se Karlík účastnil výběrového řízení na odvoz odpadu pro několik okolních
obcí, které mělo zajistit levnější ceny pro Karlík. Paní starostka vysvětluje, že do výběrového
řízení se přihlásily pouze 2 firmy a to Pražské služby a konsorcium firem AVE, Rumpold a
Komwag. Toto konsorcium výběrové řízení vyhrálo. Zákon o veřejných zakázkách nám
bohužel neumožňuje z tohoto výběrového řízení odstoupit. Cena se tedy pro nás mírně
navýšila, ale s navýšením již bylo počítáno v původním rozpočtu, protože tehdejší
poskytovatel avizoval již na konci roku 2018 zvýšení ceny pro rok 2019. Propočty zatím
ukazují, že rozdíl v cenách nám zřejmě přinese lehké navýšení u odvozu směsného odpadu,
ovšem u separovaného odpadu předpokládáme ceny trochu nižší oproti cenám v roce 2018.
Výsledek bude porovnán po uzavření roku 2019.
Nyní je uzavřena smlouva na 3 roky. Před koncem platnosti smlouvy se teprve bude jednat
s okolními obcemi o dalších možnostech.
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Pan Mgr. Kořán oceňuje princip spolupráce mezi okolními obcemi. Tato spolupráce bude pro
Karlík výhledově snad přínosná.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje rozpočtové opatření 5/9/2019
Výsledek hlasování:
Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/9/2019 bylo schváleno.
Bod 6. Územní plán obce – představení zhotovitele – ing. Arch. Václav Jetel
Starostka představila nového zhotovitele ÚP ing. Arch. Václava Jeteleho a předala mu slovo,
aby informoval o postupu a již proběhlém jednání pracovní skupinu (komise) ÚP.
Ing. Arch. Jetel představil svoji dosavadní činnost. Sdělil přítomným zastupitelům letité
zkušenosti se zpracováním územních plánů různých obcí a měst. Vysvětlil, jak bude proces
tvorby nového ÚP vypadat. V jakém časovém horizontu se budou občané mít možnost
s vznikajícím ÚZ seznámit, dotazovat se na něj a případně reagovat písemnými námitkami.
Informoval přítomné o proběhlé schůzce komise ÚP (pracovní skupiny), která se uskutečnila
21.10.2019. Zápis z jejího průběhu bude v nejbližších dnech zveřejněn na webových
stránkách obce. Dále informoval o další schůzce komise ÚP, která proběhne v terénu.
Schůzka by měla ukázat možnosti stavebního rozvoje obce ve stávajícím zastavěném
území.
Připomněl skutečnost, že obec Karlík je vázána v dalším stavebním rozvoji na proběhlé
referendum a tzn., že pro něj je jeho výsledek také závazný.
Upozornil, že se rozhodně nebude setkávat a diskutovat s majiteli pozemků mimo zastavěné
území Karlíka, kteří by měli zájem o změnu těchto zemědělských pozemků na stavební.
Pokud bude mít v tomto směru někdo potřebu oslovit obec Karlík, tak doporučuje kontaktovat
pověřeno osobu a tou je paní starostka Svobodová.
Dotaz občana ohledně možnosti účastnit se pracovních schůzek komise ÚP. Schůzky komise
ÚP nejsou veřejné. Občané se o průběhu tvorby ÚP budou dozvídat jednak ze zápisu ze
schůzek pracovní komise ÚP a také z obecního zpravodaje do něž ing. Arch. Jetel přislíbil
pravidelně přispívat.
A následně se budou moci vyjádřit osobně na veřejném projednání ÚP.
Paní Ing. Sommerová se dotazuje, zda není možné využít nějaké již stávající zpracované
materiály od původního tvůrce ÚP ing. Arch. Salaby. ing. Arch. Jetel vysvětluje, že se tomu
nebrání, ing. Arch. Salabu zná, ale domnívá se, že vzhledem k časovému odstupu od
původního zpracování se změnila legislativa a bude třeba řídit se novými zásadami
územního plánování.
Paní Ing. Sommerová se dále dotazuje na to, jak bude naloženo se zaslanými připomínkami
k Zadání územního plánu. ing. Arch. Jetel odpovídá, že nad všemi obdrženými připomínkami
bude probíhat schůzka s paní pořizovatelkou ÚP – ing. Perglerovou. Všechny obdržené
připomínky musejí být prodiskutovány a následně se bude řešit jejich vypořádání.
Paní ing. Sommerová upozorňuje zvlášť na konkrétní připomínku, kdy Zadání ÚP zmiňuje
možnost vyvlastnění pozemků ve veřejném zájmu. Ing. Arch. Jetel vysvětluje, že toto se
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používá ve zvlášť extrémních případech, např. pokud se jedná o pozemky pro veřejné sítě,
nebo infrastrukturu obce. Rozhodně by to nemělo být nástrojem pro jakoukoli šikanu směrem
ke konkrétnímu vlastníku pozemku či pozemků. Za daleko problematičtější považuje určení
předkupního práva u pozemků, kdy se tato skutečnost zanáší do katastru nemovitostí.
Ing. Arch. Jetel poděkoval za pozornost a předal slovo paní starostce Svobodové.
Zastupitelstvo obce Karlík bere informace na vědomí
Bod 7. Výsledky hydrogeologického průzkumu – RNDr. T. Lipanský
Paní starostka Svobodová uvítala pana RNDr. Lipanského, aby podal informaci o výsledcích
avizovaného hydrogeologického průzkumu. Pan RNDr. Lipanský prezentoval realizovaný
průzkum různými geofyzikálními metodami. Výsledkem průzkumu je zjištění, že ani stávající
fungující obecní vrty nejsou zásobovány z hlubokých puklin. Snížení vydatnosti stávajícího
vrtu LK2 nasvědčuje spíše na celkový stav a menší množství mělké vody způsobené
několikaletým nedostatem vody a nikoli důsledkem zřícení spodní části tohoto vrtu z důvodu
např. nešetrného jímání vody. RNDr. Lipanský doporučuje zaměřit se na mělčí vrty
v pískových sedimentech. Průzkum vytypoval několik míst vhodných pro mělčí vrty do 20 m
hloubky. Není možné jednoznačně určit, zda některé z vytypovaných míst bude více či méně
vhodné.
Další fáze průzkumu by byla možná např. prostřednictvím úzkoprofilových vrtů, které nejsou
tak drahé. Tento další průzkum by ověřil hypotézu zjištěnou tímto hydrogeologickým
průzkumem. Po čerpací zkoušce by bylo ověřeno, zda je v místě zkušebního vrtu
dostatečná kapacita vody. Následně by bylo třeba rozhodnout, zda se umístí na toto místo
definitivní jímací objekt.
Pan Mgr. Kořán se dotazuje na kvalitu vody čerpané z mělkých vrtů. RNDr. Lipanský
odpovídá, že stávající vrt LK2 bere také vodu z mělčích sedimentů a problém s kvalitou vody
není, tudíž se nepředpokládá, že by to v nějakém dalším vrtu v okolí problém býti mohl.
Pan Mgr. Kořán se dále dotazuje, zda by nějak ovlivnilo případné vybudování, resp.
obnovení původního místa nad mlýnem pro zadržování vody v krajině a to buď pozitivně
nebo negativně, takový plánovaný mělčí vrt? RNDr. odpovídá, že vrt (vrty) tohoto typu jsou
od povrchu odděleny méně propustnými vrstvami a tudíž se ovlivnění zásadně
nepředpokládá.
Otázkou ovšem je, pokud by se vybudovala mělčí nádrž pro zadržení vody, zda by byla
vůbec schopná naplnit se vodou v době současného sucha. Tento typ hydrogeologického
průzkumu bohužel neumožňuje určit v jaké hloubce je hladina vody.
Pan Mgr. Kořán se dále dotazuje, zda se na zmiňované a navrhované mělké úzkoprofilové
poskytují dotace. RNDr. Lipanský odpovídá, že pokud vše bude prezentováno jako průzkum
pro vyhledání dalšího vodního zdroje, tak ano. I zde možnosti dotací jsou.
Starostka potvrzuje, že dotace na průzkumné vrty stále pokračují. Paní ing. Sommerová se
zmínila, že dotace mohou být odstupňované dle různých pravidel. Současná kritéria pro
získání dotací ale nezná.
Paní ing. Sommerová se dotazuje na stávající vrt LK1, který je zhruba 15 m hluboký.
Kapacitou není příliš vydatný. Jak je to tedy možné, když se jedná také o mělčí vrt?
Hloubkou podobný těm navrhovaným.
RNDr. Lipanský odpovídá, že i v okolí tohoto vrtu probíhal průzkum, ale složení půdy
nepotvrdilo štěrkopísky, kterými by mělčí voda snadno procházela.
Paní ing. Sommerová upozorňuje na to, že takové mělké vrty jsou v podstatě v hloubce
okolních studní a vidí možné riziko jednak pro stávající okolní studny a jednak riziko
z dlouhodobého nedostatku vody, kdy dle jejího názoru budou právě takové vrty na sucho
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náchylnější. RNDr. Lipanský odpovídá, že takové mělčí vrty má spousta obcí. V případě
dlouhodobého sucha náchylnější být mohou.
Další dotaz paní ing. Sommerové je na původně navrhovaný vrt nad vodojemem na rozcestí
turistické stezky. Sděluje, že dva různí hydrogeologové se shodli na stejném místě, právě na
tomto rozcestí a doporučili provést testovací vrt pro zajištění případného dalšího zdroje vody.
RNDr. Lipanský ani další oslovená hydrogeoložka toto zjištění nepotvrdili a zkušební vrt
nedoporučili.
Občan pan Šimek projevil lítost nad tím, že se průzkumný vrt v těchto místech nakonec
nerealizoval.
Přítomný občan pan Velebil se připojil do diskuse a projevil názor, jestli by nebylo lepší
nejprve obnovit zadržování vody v krajině, aby se zlepšila celková situace ve stávajících
studních nejen v oblasti navrhovaných vrtů, ale i v celé obci.
Do diskuse vstoupil občan pan Černý s informací, že v minulosti bylo prý zjištěno, že v údolí
nad vodojemem se sbíhá voda z okolích kopců a vydatně zásobuje např. studny umístěné
v chatové osadě v dolní části tohoto svahu. Prý bylo kdysi zjištěno, že v těchto místech se
voda zřejmě shromažďuje. Paní Sommerová se přidala do diskuse a sdělila zúčastněným,
že nezávislí odborníci se také na této lokalitě shodli a doporučovali v těchto místech provést
průzkumný vrt s dotací. Toto doporučení bylo poté rozporováno dalšími dvěma odborníky,
jedním z nich je přítomného RNDr. Lipanský. Vydatnost by prý pro obec nebyla nijak
zásadní. Vzhledem k nákladnosti akce bylo na základě těchto informací rozhodnuto vrt
prozatím nerealizovat a nechat celou záležitost znovu přezkoumat.
Paní ing. Sommerová požaduje dát do zápisu, že ona je pro hledání hlubinného vrtu.
Výsledky průzkumu budou dále konzultovány.
Zastupitelstvo obce Karlík bere informace na vědomí

Bod 8. Jmenování inventarizační komise
Starostka navrhla do inventarizační komise jako předsedu paní Moniku Žitkovou, jako členy
paní Olgu Ungerovou a paní Martinu Ambrožovou
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Bod 9. Odpisový plán od 1. 1. 2019
Starostka předložila Odpisový plán od 1.1. 2019, který byl zaslán všem zastupitelům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje předložený Odpisový plán od 1.1.2019.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/9/2019 bylo schváleno.

Bod 10. Ukončení smlouvy se společností Antee
Strana 6 (celkem 11)

Místostarostka informovala o důvodech k ukončení smlouvy o poskytování služeb spojených
se správou webových stránek a internetových domén se společností Antee. Dlouhodobě
bohužel nejsme spokojeni s jejich službami. Smlouva bude vypovězena k 30.11.2019 s tím,
že výpovědní lhůta činí 3 měsíce, počítáno od 1. dne následujícího měsíce po podání
písemné výpovědi. Společnost Antee nahradí společnost Dobnet, která nyní poskytuje
podobné služby i okolním obcím. V průběhu prosince a ledna budou vytvořeny nové webové
stránky obce, které nahradí ty stávající, naprosto nevyhovující.
Společnost Dobnet byla již prověřena na základě spolupráce při vzniku obecního zpravodaje
Karlík. Spolupráce proběhla bez problémů a naprosto profesionálně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s ukončením smlouvy se společností Antee.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1 (Sommerová)
Usnesení č. 9/9/2019 bylo schváleno.

Bod 11. Smlouva o zajištění dílčích činností na veřejném pohřebišti
Dle zákona o pohřebnictví je provozovatel hřbitova povinen během roku 2020 zajistit služby
hrobníka. Z tohoto důvodu byla oslovena Pohřební služba – Jaroslava Filecová, v Řevnicích
a dojednána možnost uzavření smlouvy na tuto činnost. Návrh smlouvy byl zaslán
zastupitelům. Smlouva na zajišťování ceremoniálu rozptylu je připravována a bude uzavřena
samostatně.
Informace pro občany. Každý si v případě potřeby může zvolit pohřební službu dle vlastního
uvážení. Tato smlouva nikoho z občanů k ničemu nezavazuje.
Paní ing. Sommerová informuje, že tato služba byla doposud poskytována Pohřební službou
Dobříš – pan Jiří Kotrch. Spolupráce byla v pořádku a obec byla spokojena.
Paní starostka odpovídá, že Pohřební služba Řevnice je vzdáleností dostupnější lépe než
Pohřební služba Dobříš.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílčí činnosti a veřejném
pohřebišti se společností Pohřební služba – Jaroslava Filecová.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1 (Sommerová)
Usnesení č. 10/9/2019 bylo schváleno.

Bod 12. Změna dodavatele elektřiny a plynu
Starostka vypověděla dle usnesení z 8. ZZO smlouvy s dodavateli elektřiny a plynu a
předkládá návrh na nejvýhodnějšího dodavatele plynu a elektřiny společnost Free for You,
ke schválení. Obchodní podmínky a návrh smlouvy byly zastupitelům zaslány. V případě
změny ceny máme možnost dodavatele změnit.
Pan Kořán upozorňuje, že je nutné hlídat případné změny cen, aby bylo možné v tomto
případě smlouvu vypovědět a hledat výhodnějšího poskytovatele.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík pověřuje starostku podpisem smluv na dodávku elektřiny a plynu
se společností Free for You
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Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 2 (Sommerová, Ungerová)
Usnesení č. 11/9/2019 bylo schváleno.
Bod 13. Návrh na pojmenování ulice
Vlastníci pozemku par. č. 1456/1 (Štréblovi, L. Velebil, J. Bajer) oficiálně požádali Obecní
úřad o schválení, aby tento pozemek, sloužící jako příjezdová komunikace k jejich
pozemkům byla z identifikačních důvodů pojmenována na ulici Slunečnou.
Neznamená to, že by si tuto komunikaci chtěla vzít Obec do správy a nemá zájem ji
vykoupit.
Jde pouze o projednání a schválení této žádosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje pojmenování komunikace par.č. 1456/1 na ulici
Slunečná
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1 (Sommerová)
Usnesení č. 12/9/2019 bylo schváleno.

Bod 14. Povodí Vltavy – věcné břemeno
Obec Karlík uzavřela se s.p. Povodí Vltavy v roce 2015 Smlouvu o zřízení služebnosti, ve
které se obec zavázala k vybudování opěrných zdí na dvou místech Karlického potoka.
Smlouva o zřízení služebnosti měla být uzavřena do 3 měsíců od vydání kolaudačního
souhlasu. Kolaudační souhlas byl obci doručen 14.9.2016. Tato podmínka nebyla splněna
a starostce Svobodové byla záležitost předána v listopadu 2018 k vyřízení. Ve složce chyběl
geometrický plán věcného břemene pro jednu část stavby. Po jeho získání od geodeta a
zaslání všech náležitostí na Povodí Vltavy bylo Povodím konstatováno, že zaměření
neodpovídá původním předpokladům v uzavřené budoucí smlouvě. K tomu se geodet pan
Kubricht vyjádřil, že dle sdělení paní ing. Sommerové vypracoval správné zaměření, je sice
jiné než bylo u původní smlouvy, ale paní ing. Sommerová to tak měla dojednáno.
Vzhledem k tomu, že paní starostka Svobodová při stavbě nebyla ve funkci, chtěla by tímto
požádat paní ing. Sommerovou o dokončení akce, tak aby byla smlouva o služebnosti co
nejdříve schválena. Povodí Vltavy ji opět urguje.
Paní Ing. Sommerová tuto záležitost v době realizace dohodla s paní Vokáčovou z Povodí
Vltavy. Souhlasí s tím, že tuto záležitost dodělá, aby bylo možné uzavřít smlouvu o
služebnosti týkající se této již realizované stavby.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík pověřuje paní zastupitelku Ing. Marii Sommerovou k činnosti
vedoucí k uzavření smlouvy o služebnosti týkající se stavby opěrných zdí Karlického potoka.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/9/2019 bylo schváleno.
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Bod 15. Odměny pro členy finančního a kontrolního výboru – členů a nečlenů
zastupitelstva, výše odměn členů zastupitelstva
Členy výborů byli jmenováni i nečleni zastupitelstva, odměna za provedenou kontrolu ve
finanční a kontrolní komisi je navržena ve výši 1 200,- Kč a to jednorázově ze provedenou
kontrolu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje odměnu pro členy finančního a kontrolního výboru –
nečleny zastupitelstva ve výši 1 200,- Kč jednorázově za provedenou kontrolu.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/9/2019 bylo schváleno

Na ustavujícím zasedání Zastupitelů obce Karlík, dne 5. Listopadu 2018 byly schváleny
odměny Zastupitelů a současně předsedů výborů ve výši 2459,- Kč a Zastupitelů a
současně členů výborů ve výši 2049,- Kč. Vzhledem tomu, že v souladu s jednacím řádem,
se vykazuje činnost výborů pouze jedenkrát ročně, jsou tyto odměny neadekvátní a proto
starostka navrhla snížení odměn a to u členů výborů na 1400,- Kč a předsedů výborů na
1500,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje odměnu pro členy finančního a kontrolního výboru a
současně členy Zastupitelstva ve výši 1400,- Kč pro členy výborů a 1500,- Kč pro předsedy
výborů s platností od měsíce následujícího, tj. 1.12.2019.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/9/2019 bylo schváleno
Bod 16. Výsledky měření rychlosti v obci Karlík
Na žádost starostky provedla Městská policie ve dnech 3.10. – 10.10.2019 měření rychlosti
v obci. Z předané statistiky je zjištěno, že za toto období celkem vjelo nebo vyjelo z obce
7 442 vozidel. Stanovenou rychlost překročilo 51,22% vozidel. Při započtení tolerance pro
vymáhání pokut se překročení snížilo na 36,68%, ale i tak jde o 965 vozidel za týden, které
by měli být pokutovány. Nejvyšší naměřená rychlost byla 99 km/hod u 9 vozidel při výjezdu
z obce, při vjezdu do obce 82 km/hod u 2 vozidel. Je třeba zvážit možnosti opatření na
zajištění zvýšení bezpečnosti provozu v obci.
Zastupitelé budou na některém z dalších zasedání jednat o výběru nejvhodnější varianty, jak
situaci v obci řešit.
Paní ing. Sommerová připomíná, že se dopravní situací zabývalo i bývalé zastupitelstvo
Dokonce bylo pořízení radaru na měření rychlosti schváleno usnesením.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Bod 17. Různé
Paní ing. Sommerová se dotazuje, jak se obec vyjádřila ke stavbě, resp. přestavbě domu po
Hasákových, nyní Frabšových?
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Bylo zasláno stanovisko obce k dodanému projektu. Paní starostka se vyjádřila v tom
smyslu, že stavba nevykazuje známky přestavby, ale zcela nové stavby a tím by měly být
dodrženy zásady o odstupu stavby od hranice pozemku.
Paní ing. Sommerová se vyjádřila v tom smyslu, že by mělo být všem měřeno stejným
metrem a že pokud se povolila stavba např. na pozemcích pana Dolejše, že nevidí podstatný
rozdíl v povolení stavby u Hasákových (Frabšových). Pro ni bylo vždy důležité, aby nová
stavba měla příjezdovou komunikaci, sítě a dostatek parkovacích míst na pozemku, aby auta
neparkovala na veřejných komunikacích.
Paní ing. Sommerová upozornila písemně na budování oplocení u pana Barchánka pod
příjezdovou komunikací ulice Skalická. Tato komunikace je nebezpečná hlavně svou šířkou.
Paní Sommerová se dotazuje, zda by se obec neměla nějak podílet na vybudování opěrné
zdi pod touto komunikací. Pan Barchánek ji chtěl vybudovat z vlastních peněz, ale jednalo se
zřejmě o příliš velkou investici, tak z plánu zřejmě upustil a vybudoval pouze plotovou
podezdívku.
Paní starostka odpovídá, že když písemné upozornění obdržela, tak plotová podezdívka byla
panem Barchánkem již vybudována. Pan Barchánek obec nekontaktoval.
Paní ing. Sommerová si přeje, aby jí byly zaslány stavy vodoměrů na vodojemu Karlík. Paní
místostarostka jejich zaslání přislíbila.
Dotaz paní ing. Sommerové na osazení vodoměru od společnosti Fiedler na odtok
z vodojemu Karlík.
Paní starostka odpověděla, že již byla společnosti Fiedler zaslána objednávka na dodání a
osazení tohoto vodoměru.
Dotaz paní ing. Sommerové, jak to vypadá s pasportizací vodovodu?
Paní starostka odpověděla, že je připravena na odeslání poptávka na geodetické práce –
zaměření toho, co ve skutečném zaměření chybí. Předpokládáme odeslání poptávky na 3
geodetické kanceláře v průběhu listopadu.
Paní ing. Sommerová poznamenala, že by bylo třeba nechat zpracovat pasportizaci také na
kanalizaci.
Paní starostka odpověděla, že v tomto se zatím konkrétní kroky nedělají.
Dotaz paní ing. Sommerové na zmínku z předešlého zasedání na znovu vytvoření sdružení
KaLeVod.
Místostarostka informuje, že o takovém sdružení se neuvažuje. Právní zástupce naší obce,
pan JUDr. Rubeš, doporučuje vytvořit dohodu s Lety, s dobře nastavenými vzájemnými
vztahy a povinnostmi. Pakliže bude toto dobře nastaveno a bude oběma stranami písemně
potvrzeno, nebude nutné zakládat či obnovovat jakýkoli svazek obcí.
Dotaz na koncesní řízení na provozovatele, který provozuje veřejnou síť vodovodu. Paní ing.
Sommerová upozorňuje, že již byl zpracován návrh nové smlouvy na provozovatele. Z tohoto
návrhu by se případně při přípravě nové smlouvy dalo vycházet. Smlouva prý již před lety
byla provozovateli předložena. Jeho reakce ovšem byla, že takovou smlouvu by byl ochoten
podepsat pouze v případě uzavření smlouvy na 10 let.
Paní starostka informuje, že v důležitých otázkách ohledně provozování vodovodu jsme
s obcí Lety ve shodě. Pokračujeme v dalších jednáních, která by měla nastavit naše
vzájemné vztahy.
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Paní ing. Sommerová si vyžádala prověření kalkulací vodného za rok 2018 a 2019.
Doporučila zaměřit se na položky - ztrátovost vody, vodu fakturovanou a ostatní náklady.
Navrhuje vše konzultovat s ing. Peroutkou.
Bod 18. Diskuse
Pan Velebil se dotazuje na Jednací řád při zasedání Zastupitelstva obce. Na webu ho
nenašel.
Pan Tesner odpovídá, že Jednací řád je vyvěšen na webových stránkách Obce v informacích
pro občany.
Pan Velebil se dotazuje na střet zájmů jednotlivých Zastupitelů obce.
Bylo odpovězeno, že v případě střetu zájmu se dotčený Zastupitel předem ke střetu zájmu
přihlásí.
Paní starostka informuje o tom, že prověřila jednací řád s ohledem na četnost jednotlivých
výborů v průběhu roku. Jednací řád obsahuje informaci, že jednotlivé výbory budou konat dle
potřeby, minimálně však jedenkrát ročně.
Paní ing. Sommerová požádala o zveřejnění Rozpočtu obce na rok 2019 na webové stránky
obce.
Pan Velebil se dotazuje pana Kořána, zda na posledním veřejném projednání, kterého se
zúčastnil, zazněla zmínka o přednostním právu v diskusi?
Pan Mgr. Kořán odpověděl, že diskusi se snažil ukončit z důvodu, že veřejné zasedání
zastupitelstva tu není od toho, aby se lidé vzájemně uráželi a obviňovali. Více se k věci
nechce vyjadřovat.
Pan Velebil požádal paní místostarostku o kontrolu hlasového záznamu z tohoto zasedání.
Paní místostarostka panu Velebilovi vysvětlila, že záznam slouží pouze pro účely kontroly při
zápisu. Po jeho schválení jsou záznamy smazány.
Bod 19. Závěr
Zasedání Zastupitelstva obce Karlík bylo ukončeno v 21.50 hod.

Zapisovatel: Monika Hurtová

podpis: ……………………….

Ověřovatelé:
Martina Ambrožová

podpis: ……………………….

Tomáš Tesner

podpis: ……………………….

Jana Svobodová
Starostka obce Karlík
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