Zápis
z 14. zasedání Zastupitelstva obce Karlík
konaného dne 23. června 2020
v budově Obecního úřadu Karlík od 19.00 hodin

Přítomni: Jana Svobodová, Monika Hurtová, Ing. Marie Sommerová,
Tomáš Tesner, Olga Ungerová, Martina Ambrožová
Omluveni: Mgr. Jan Kořán
Počet občanů: 6
Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Karlík bylo zahájeno v 19.03 hod. Janou Svobodovou. Starostka
prohlásila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala, že je přítomno 6 členů
zastupitelstva z 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 zapisovatele navrhuje starostka paní Evu Ledvinkovou, na ověřovatele paní Martinu
Ambrožovou a paní Moniku Hurtovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík určuje zapisovatelem Evu Ledvinkovou a jako ověřovatele Martinu
Ambrožovou a Moniku Hurtovou.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/14/2020 bylo přijato.
Bod 3. 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, tak jak byl zveřejněn.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0 Zdrželi se 1 (Marie Sommerová)
Usnesení č. 2/14/2020 bylo schváleno.
Bod 4. 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.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Projednání námitek, návrhů, schválení zápisu z minulého ZZO
Schválení programu zastupitelstva obce
Rozpočtové opatření 2/2020
Záměr prodeje movitého majetku – mobilní klimatizace
Smlouva o školském obvodu pro MŠ Lety/Karlík
Obecně závazná vyhláška MŠ
Nákup vozidla Multicar
Schválení ceny za vodné a stočné pro rok 2020
Schválení podání výpovědi AQC – vodovodní řad
Osbet – dodatek ke sml. č. 1
Plánovací smlouva vodovodní přípojka Zahrádky
Diskuse
Závěr

Starostka navrhla úpravu a doplnění programu:
Vypuštění bodu č. 13 – Plánovací smlouva vodovodní přípojka Zahrádky
Paní Sommerová navrhla zařazení bodu „Pitná voda“, který bude na program zařazen jako
pořadové č. 13

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje vypuštění bodu č. 13 – Plánovací smlouva vodovodní
přípojka Zahrádky a nahrazení bodu č. 13 bodem „Pitná voda“ .
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 1 (Tomáš Tesner)
Usnesení č. 3/14/2020 bylo schváleno.

Navržený program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§95 odst.1)
Projednání námitek, návrhů, schválení zápisu z minulého ZZO
Schválení programu zastupitelstva obce
Schválení závěrečného účtu a účetní uzávěry za rok 2019
Záměr prodeje movitého majetku – mobilní klimatizace
Smlouva o školském obvodu pro MŠ Lety/Karlík
Obecně závazná vyhláška MŠ
Nákup vozidla Multicar
Schválení ceny za vodné a stočné pro rok 2020
Schválení podání výpovědi AQC – vodovodní řad
Osbet – dodatek ke sml. č. 1
Pitná voda
Diskuse
Závěr
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje rozšířený program zasedání zastupitelstva o
vypuštění bodu č. 13 – Plánovací smlouva vodovodní přípojka Zahrádky a rozšíření programu
zasedání o bod – Pitná voda – zařazeno jako bod č.13
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 1 (Tomáš Tesner)
Usnesení č. 4/14/2020 bylo schváleno.
Bod 5. Rozpočtové opatření č. 3/2020
Účetní obce jako správce rozpočtu předložila zastupitelům rozpočtové opatření č. 3/2020. Na
příjmové straně došlo k navýšení rozpočtu z důvodu odvodů za odnětí půdy ze ZPF a zvýšení
příjmů za nájem hrobových míst. Na výdajové straně došlo převážně k přesunu financí mezi
paragrafy. A to z důvodu nákladů na koncesního řízení na kanalizaci, financování pořízení
strategického plánu obce a stavební uzávěry a navýšení výdajů za dopravní obslužnost obce
a dar Lince bezpečí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/14/2020 bylo schváleno.
Bod. 6 Záměr prodeje movitého majetku – mobilní klimatizace
V roce 2018 byla pořízena mobilní klimatizace zn. APG -08AN1 za cenu 6 099,- Kč. Provozně se
neosvědčila, další využití obec nemá. V prodejně o ni také není zájem. Navrhujeme nabídnout
k odkupu za 3 400,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje movitého majetku a následný prodej
mobilní klimatizace za částku 3 400,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 1 (Marie Sommerová)
Usnesení č. 6/14/2020 bylo schváleno.
Bod 7. Smlouva o školském obvodu pro MŠ Lety/Karlík
Zastupitelé obdrželi e-mailem 8.6.2020 návrh Smlouvy o školském obvodu a příspěvku obci Lety
na výstavbu nové MŠ. K zaslanému návrhu byly paní Sommerovou vzneseny písemné připomínky,
které dorazily v den konání veřejného zasedání. Starostka a místostarostka se ohradily, že všichni
zastupitelé byli požádáni o součinnost, aby bylo možné Smlouvu poslat obci Lety k nahlédnutí.
To se bohužel nestalo. Finální znění Smlouvy bylo přečteno při veřejném zasedání s tím, že některé
připomínky paní Sommerové byly akceptovány, jiné vysvětleny.
Podstatou celé dohody je platnost smlouvy na 20 let, garance přijetí minimálně 7 dětí z obce Karlík
každý školní rok. Obec Karlík dle dohody přispěje na investiční výdaje obci Lety částkou 500 000,Kč po zahájení provozu nové MŠ Lety.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o školském obvodu obce Karlík v MŠ Lety
s příspěvkem na investiční výdaje ve výši 500 000,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/14/2020 bylo schváleno.
Bod 8. Obecně závazná vyhláška MŠ
Pro vznik společného školského obvodu musí obec přijmout Obecně závaznou vyhlášku o
stanovení školského obvodu spádové mateřské školy. Vyhláška byla zpracována, zaslána
k právnímu posouzení Ministerstvo vnitra ČR, kde bylo shledáno, že není v rozporu se zákonem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o společném školském
obvodu spádové mateřské školy MŠ Lety.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/14/2020 bylo schváleno.

Bod 9. Nákup vozidla Multicar
Starostka představila záměr na koupi vozidla zn. Multicar M 25. Pořízení vozidla se od roku 2019,
kdy nastoupil do pracovního poměru nový pracovník na údržbu obce, jeví jako velmi potřebné.
V současné době provádí nutné práce vlastním vozidlem. Obec v tuto chvíli nemá mimo valníčku od
stroje Vari žádné vlastní možnosti transportování strojů při sekání trávy, převozu bio a jiného
materiálu, vodního čerpadla atd. Vozidlo by mohlo sloužit i v rámci údržby hřbitova, na přepravu
zařízení a materiálů pro správu obce a s přídavným zařízením i pro základní zimní údržbu silnic v
obci.
Byl poptán stroj po generální opravě, s čerstvou STK a uhrazenou ekodaní, včetně třístranného
sklápěče, silové hydrauliky, závěsného zařízení, hydraulického silničního zametače šíře 180 cm.
Byly poptání tři dodavatelé, kteří podali nabídky ve výši:
Minam servis a.s. - 662 959,- vč. DPH,
AutoSAS - 598 950,- Kč vč. DPH,
Rada Pavel – 380 000,- Kč , není plátcem DPH.
Starostka navrhuje objednat vozidlo Multicar M 25 ve výše uvedené specifikaci u posledně
jmenovaného, pana Pavla Rady za nejvýhodnější cenu. Na dodavatele starostka zjišťovala
reference. Několik okolních obcí již využívá vozidla od pana Rady. Např. město Dobřichovice
zakoupilo v nedávné době již druhé vozidlo od tohoto dodavatele a jsou s jeho provozem velmi
spokojeni.
Paní Sommerová s nákupem nesouhlasí. Citace: ,,Obec Karlík má ve svém vlastnictví
nízkonákladový malotraktor Vari s valníčkem, s radlicí a kartáčem na odklízení sněhu. V nákladu
cca do 100 tis. Kč. Pro tak malou obec je toto zařízení zcela dostačující. Dále obec pořídila před
několika lety s dotačním příspěvkem úklidový stroj v celkové hodnotě cca 1,7 mil. Kč, za který obec
zaplatila spoluúčast 170 tis. Kč. K úklidovému stroji je možné zakoupit další přídavná zařízení, která
by určitě vyšla levněji než stará Multicara za 380 tis. Kč. Zakoupení dalšího stroje se stejným
zařízením, které již obec vlastní mne nepřesvědčilo. A uváděné práce, zmíněné jako důvod
k nákupu dalšího zařízení zvládne stejně dobře i zařízení zn. Vari. O tom jsem přesvědčená. Proto
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postup paní starostky považuji za špatné hospodaření s majetkem obce, ke kterému je vždy nutné
přistupovat s péčí řádného hospodáře. A nákup považuji za plýtvání veřejnými finančními prostředky
naší obce. Zároveň si dovoluji požádat paní starostku, aby tak velké investice projednávala se
zastupiteli v dostatečném předstihu.,,
Proběhla diskuse o obecním zametacím stroji. Někteří navrhují jeho prodej. Místostarostka
odpovídá, že o prodeji zametacího stroje obec rozhodně neuvažuje. Zametací stroj je momentálně
s repasovanými kartáči v pravidelném provozu.
Dále proběhla diskuse o případné možnosti zapojit do nákupu vozidla Multicar i okolní obce, které
s Karlíkem sdílejí hřbitov. Pro potřeby hřbitova by byl stroj také využíván. Přítomní občané se
vyjádřili ve smyslu, že potřebu nákupu vozidla Multicar chápou. Jen je vždy třeba zvážit, zda obec
nakupované zařízení dostatečně využije. Na to starostka odpovídá, že využití bude rozhodně
efektivní a žádá zastupitele, aby se hlasováním k nákupu vyjádřili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík souhlasí s nákupem vozidla Multicar ve výši 380 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 1 (Marie Sommerová), Zdrželi 1 (Olga Ungerová)
Usnesení č. 9/14/2020 bylo schváleno.

Bod 10. Schválení kalkulace pro rok 2020 – vodné, stočné
Společnost AQC předložila po jednáni upravenou cenovou kalkulaci na rok 2020. Je navržena cena
vodného ve výši 46,29 Kč/m3 bez DPH, tj. 50,92 vč. DPH. Pro občany Karlíka by fakticky došlo
k navýšení o 1 Kč včetně DPH oproti roku 2019. Ve výsledné ceně je započítáno i snížené DPH z
15% na 10%. V ceně je dále zohledněn i případný nedostatek vody z vrtu nad Karlíkem a tím nutnost
odběru vody z TřeMoLe pro DTP Lety. Pro případ, že nebude nutno vodu z TřeMoLe v průběhu roku
2020 odebírat, bude uzavřena s AQC Dohoda o úhradě těchto finančních prostředků na obnovu
infrastruktury obce Karlík. O finální verzi této Dohody se momentálně jedná s provozovatelem.
Stočné pro rok 2020 je kalkulováno ve výši 33,42 Kč bez DPH, 36,76 Kč včetně DPH.
Paní Sommerová s navýšením ceny vodného nesouhlasí. Upozorňuje na to, že AQC do kalkulace
např. započítává 30% nefakturované vody oproti celorepublikovému průměru 17%. Provozovatel
vysokou ztrátovost opakovaně neřeší. Navrhuje novou cenu vodného neschvalovat a dále ponechat
cenu současnou.
Diskuse ohledně ceny vodného pro rok 2020 bude pokračovat na dalším ZZO s tím, že paní
Sommerová předloží nejdéle do 3.7.2020 svoji variantu kalkulace vodného pro letošní rok včetně
argumentace. O dalším postupu ohledně navýšení nebo ponechání ceny vodného se zastupitelstvo
dohodne na příštím ZZO.
Bod 11. Schválení podání výpovědi AQC – vodovodní řad
Zastupitelé obdrželi návrh znění neprodloužení smlouvy o provozování vodovodního řadu se
společností Aquaconsult. Neprodloužení bude podáno do 30.6.2020 a to s ukončením platnosti
k 31.12.2020.
Na provozovatele vodovodního řadu bude v roce 2020 vyhlášeno řádné koncesní řízení v souladu
se zákonem o veřejných zakázkách.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje podání oznámení o neprodloužení a ukončení platnosti Smlouvy
o provozování veřejného vodovodu svazku obcí KaLevodu ze dne 19. 12. 2002, která byla uzavřena
mezi vlastníky vodovodu Obcí Lety a Obcí Karlík a provozovatelem společností Aquaconsult, spol.
s.r.o., v souladu s bodem 9. 1 Smlouvy a Dodatkem č. 4 ze dne 19.12.2018, a to do 30. 6. 2020 s tím,
že platnost Smlouvy včetně všech Plných mocí následkem tohoto oznámení skončí k 31.12. 2020.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.10/14/2020 bylo schváleno.
Bod 12. Osbet – dodatek č. 1 ke smlouvě
Společnost Osbet požádala o uzavření dodatku ke Smlouvě o likvidaci bioodpadu ve výši 480,-Kč
za tunu uloženého bioodpadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě se spol. Osbet o ceně za
likvidaci bioodpadu ve výši 480,- Kč za 1 tunu bioodpadu a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.11/14/2020 bylo schváleno.

Bod 13. Pitná voda
Bod „Pitná voda“ byl zařazen na žádost paní Sommerové, která přečetla její vyjádření k tomuto
bodu. Úplné znění je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Bod 14. Diskuse
Nikdo z přítomných již neměl potřebu se vyjádřit. Starostka poděkovala přítomným za účast a
veřejné zasedání ukončila.
Bod 15. Závěr
Zasedání Zastupitelstva obce Karlík bylo ukončeno ve 22.00 hod.
Zapisovatel:
Eva Ledvinková

podpis: ……………………….

Ověřovatelé:
Monika Hurtová

podpis: ……………………….

Martina Ambrožová

podpis: ……………………….

Jana Svobodová
Starostka obce Karlík
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