Zápis
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Karlík
konaného dne 28. ledna 2020
v budově Obecního úřadu Karlík od 19.00 hodin
Přítomni: Jana Svobodová, Monika Hurtová, Ing. Marie Sommerová, Mgr. Jan Kořán, Tomáš Tesner,
Olga Ungerová, Martina Ambrožová
Počet občanů: 9
Hosté: Ing. Perglerová – pořizovatel ÚP, ing. Jetel – zhotovitel ÚP
Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Karlík bylo zahájeno v 19.05 hod. Janou Svobodovou. Starostka
prohlásila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala, že je přítomno 7 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 Martinu Ambrožovou, na ověřovatele paní Olgu
Ungerovou a pana Tomáše Tesnera.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík určuje zapisovatelem Martinu Ambrožovou a jako ověřovatele Olgu
Ungerovou a Tomáše Tesnera
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 1/11/2020 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 7 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/11/2020 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)
3. Projednání námitek, návrhů, schválení zápisu z minulého ZZO
4. Schválení programu zastupitelstva obce
5. Rozpočtové opatření č. 6/2019
6. Rozpočtové opatření č. 1/2020
7. Zpráva finančního výboru
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

Strategický plán rozvoje obce
Schválení Zadání územního plánu
Schválení podání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2020
Schválení vyhlášky 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Právní posouzení řešení neuhrazeného nájemného spol. AQC ve výši 164 000,Kč za roky 2016 – 2017
Žádost o souhlas se zavedením vodovodní přípojky – Zahrádky
Kupní smlouva na odkup 1/24 podílu pozemku parc.č. 515/1, kat.úz. Mořinka
Uzavření smlouvy o zajišťování činností na veřejném pohřebišti – rozptyl ostatků
Schválení uzavření DPP knihovna
Uzavření smlouvy Topgis – GDPR
Zpráva o činnosti komise pro Územní plán obce
Informace:
- provoz OÚ o jarních prázdninách
- výkup pozemků mlýn, nádržka, chodník
- a další
Diskuse
Závěr

Starostka navrhla doplnění programu o body:
Vypuštění bodu č. 17 – Uzavření smlouvy TopGis - GDPR
Schválení pořízení územního opatření o stavební uzávěře – zařazeno jako bod č. 10.
Úprava odměny místostarostky za činnost v zastupitelstvu – zařazeno jako bod č. 18
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje vypuštění bodu č. 17 – Uzavření smlouvy TopGis GDPR a rozšíření programu zasedání o bod - Schválení pořízení územního opatření o
stavební uzávěře – zařazeno jako bod č. 10.
Úprava odměny místostarostky za činnost v zastupitelstvu – zařazeno jako bod č. 18
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti -, Zdrželi se –
Usnesení č. 3/11/2020 bylo schváleno.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§95 odst.1)
Projednání námitek, návrhů, schválení zápisu z minulého ZZO
Schválení programu zastupitelstva obce
Rozpočtové opatření č. 6/2019
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Zpráva finančního výboru
Strategický plán rozvoje obce
Schválení Zadání územního plánu
Schválení pořízení územního opatření o stavební uzávěře
Schválení podání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2020
Schválení vyhlášky 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
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13. Právní posouzení řešení neuhrazeného nájemného spol. AQC ve výši 164 000,Kč za roky 2016 – 2017
14. Žádost o souhlas se zavedením vodovodní přípojky – Zahrádky
15. Kupní smlouva na odkup 1/24 podílu pozemku parc.č. 515/1, kat.úz. Mořinka
16. Uzavření smlouvy o zajišťování činností na veřejném pohřebišti – rozptyl ostatků
17. Schválení uzavření DPP knihovna
18. Úprava odměny místostarostky za činnost v zastupitelstvu
19. Zpráva o činnosti komise pro Územní plán obce
20. Informace:
- provoz OÚ o jarních prázdninách
- výkup pozemků mlýn, nádržka, chodník
- a další
21. Diskuse
22. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje rozšířený program zasedání zastupitelstva o
vypuštění bodu č. 17 – Uzavření smlouvy TopGis - GDPR a rozšíření programu zasedání o
bod - Schválení pořízení územního opatření o stavební uzávěře – zařazeno jako bod č. 10.
Úprava odměny místostarostky za činnost v zastupitelstvu – zařazeno jako bod č. 18
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti -, Zdrželi se –
Usnesení č. 4/11/2020 bylo schváleno.
Bod 5. Rozpočtové opatření č.6/2019
Na základě usnesení č. 7/10/2019 starostka schválila rozpočtové opatření č. 6/2019.
Opatření bylo upraveno na příjmové straně zejména o zvýšené rozpočtové určení daní a o
příspěvek od EkoKomu. Na výdajové straně bylo opatření upraveno na původní schválený rozpočet
s navýšením o částku 17 152 Kč, kterou jsme obdrželi od KÚSK na pokrytí nákladů na volby do
Evropského Parlamentu.
Nevyčerpané finance byly zaúčtovány na případné krytí rozpočtu 2020.
Dle výkazu FIN 2-12 (výkaz pro hodnocení rozpočtu) činí upravený rozpočet 9 617 626 Kč,
s plněním 9 604 562,63 Kč na příjmové straně a upravený rozpočet 6 952 152 Kč s plněním
5 904 877,28 Kč na výdajové straně.
Z toho vyplývá že je rozpočet na výdajové straně nevyčerpán o 3 699 685,35 Kč.
Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č. 6/2019 na vědomí.
Bod 6. Rozpočtové opatření č. 1/2020
V rozpočtovém opatření jsou důvodem navýšení rozpočtu:
Na příjmové straně - dotace na výkon státní správy, splátkový kalendář za spotřebu energií
v obchodu se smíšeným zbožím a příjem za věcné břemeno. Z důvodu zachování vyrovnanosti
rozpočtu, jsou na výdajové straně navýšeny finance v paragrafu pitná voda na uhrazení telemetrie.
Z důvodu zrušení položky 1345 (poplatek z ubytování) a zavedení nové položky 1342 (poplatek
z pobytu), bylo nutné ještě upravit rozpočtové opatření č. 1/2020. Došlo pouze k přesunu financí
z jedné položky na druhou.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 5/11/2020 bylo schváleno.
Bod 7. Zpráva finančního výboru
Zastupitelé byli se zněním zápisu předloženého 17. 12. 2019 seznámeni, starostka předložila
informaci k tomuto zápisu a navrhla, aby bylo vzato na vědomí.
Zastupitelstvo bere předloženou zprávu finančního výboru na vědomí.
Bod 8. Strategický plán rozvoje obce
Byl zpracován Strategický plán rozvoje obce pro roky 2020 – 2026. Jde o dokument, který může být
doplňován, aktualizován dle potřeb. Nyní bude součástí žádostí o poskytnutí dotací.
Paní Ing. Sommerová nesouhlasí se stanovením priorit, navrhuje zařadit bod - Pitná voda jako
prioritu č.1.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje předložený strategický plán rozvoje obce Karlík s tím, že
prioritou č.1 bude zásobování pitnou vodou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se Usnesení č.6/11/2020 bylo schváleno.
Bod 9. Schválení zadání územního plánu
Zadání územního plánu bylo zasláno v loňském roce dotčeným orgánům, z obdržených stanovisek
bylo zapracováno, že není nutné posouzení vlivů na životní prostředí. Komise pro ÚP zvažovala
variantní řešení, to by přineslo nutnost přepracování již hotového návrhu zadání ÚP, nová
stanoviska dotčených orgánů, pravděpodobně zpracování posouzení vlivu na životní prostředí, nové
referendum, s nejistým výsledkem. Toto je časově odhadováno na roční zdržení v přípravě ÚP.
Z tohoto důvodu navrhuje starostka pokračovat v původně předložené jedné variantě, ve které
budou další pozemky uvedeny jako územní rezerva a bude možné jejich využití prověřit po vydání
ÚP.
Schválené zadání bylo na základě výsledků projednání pořizovatelem ve spolupráci s určeným
zastupitelem upraveno a je předloženo ke schválení.
Paní ing. Perglerová informuje o tom, že připomínky zaslané dotčenými orgány k Návrhu ÚP se
budou týkat až samotného zpracování ÚP a jeho projektové dokumentace. Krajský úřad potvrdil, že
nebude požadovat Posouzení vlivu na životní prostředí.
Zpracovatel ÚP pan Ing. Jetel informoval zastupitele a občany o tom, že pokud bude schválen,
bude zpracován ÚP dle Návrhu zadání ÚP. Návrh ÚP bude obsahovat možnosti rozvoje v rámci
stávajícího zastavěného území obce a územní rezervy. Podstatnou součástí nového ÚP budou
závazné regulativy pro nově vznikající stavby (přestavby). A co je pro obec Karlík podstatné. Takto
schválený ÚP nemusí být konečným řešením. Vždy je možné v určitém časovém období připravit
změnu ÚP s možností dalšího rozvoje obce, které by šlo ruku v ruce s vyjádřením občanů
v obecním referendu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík na základě výsledků projednání schvaluje upravené Zadání územního
plánu.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se 1 (Ing. Sommerová)
Usnesení č. 7/11/2020 bylo schváleno.
Bod 10. Schválení pořízení územního opatření o stavební uzávěře
ÚP chystáme s regulačními prvky, v současné době jsou obci předkládány stavby RD, u kterých
bez ÚP nemůžeme regulovat podmínky výstavby. Proto do doby vydání ÚP navrhla starostka, i na
doporučení odborných orgánů, pořízení územního opatření o stavební uzávěře. V případě výstavby
obecně prospěšných staveb může zastupitelstvo schválit ze stavební uzávěry výjimku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje pořízení územního opatření o stavební uzávěře v obci Karlík,
platné do doby vydání ÚP.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 8/11/2020 bylo schváleno.
Bod 11. Schválení podání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2020
4. prosince 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo výzvu pro rok 2020 k předkládání
žádostí o poskytnutí dotace na dotační titul Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku – dětská hřiště. Stávající herní prvky jsou ve špatném stavu, což bylo shledáno i v rámci
revize v roce 2018, neodpovídají současným bezpečnostním vyhláškám, proto máme zájem tuto
výzvu využít. V rámci obnovy je plánováno: geodetické práce zaměření a vytyčení, demontáž
hracích prvků, odstranění podkladu z kameniva v tl. 300 mm, odstranění obrubníků, sejmutí ornice,
hloubení jam pro osazení hracích prvků – předpoklad horniny tř.1 a 2, hloubení rýh pro osazení
drenáže, betonáž patek pro osazení herních prvků, dodání a montáž geotextilie, dodání drenáže,
zhutnění zemní pláně, dodání a montáž zahradních obrubníků do betonového lože, dodání a
montáž lože tl.10 cm se zhutněním štěrkodrť 0/32mm, dodání kamenného prachu tl.8cm pro
chodníky, dodání a montáž lože tl.30 cm štěrk frakce 20/40mm, variantně pryžové dlaždice, dodání
a montáž dětských herních prvků, zahradní trávníková úprava části ploch mimo hřiště, dodání a
osazení laviček do zahradnické plochy (dub/povrchová úprava olej), dodání a osazení odpadkových
košů do zahradnické plochy, odvoz a uložení zeminy na skládku, poplatek za skládku, hrubý
stavební úklid a odvoz odpadu.
Dotace je poskytována ve výši 70%, 30% by hradila obec.
Předpokládané náklady projektu činí cca 1.5 mil. Kč, tj. 450 000,- Kč obec, 1 050 000,- Kč dotace.
Částka není nízká, ale věříme, že přispějí sponzoři, budou pořádány brigády. V rozpočtu je počítáno
s částkou 350 000,- Kč, letos nebudou vyhlášené dotace na komunikace.
Lhůta pro doručení žádosti na MMR je do 17. února 2020, p. starostka žádá zastupitele o
odsouhlasení podání žádosti.
Ing. Sommerová zásadně nesouhlasí s částkou plánovanou na revitalizaci hřiště. Na stávajících
místech navrhuje vyměnit prvky tak, aby byly bezpečné. Investice do dětského hřiště v době, kdy
nevíme, jak bude obec řešit případnou výstavbu nového obecního úřadu, zda na pozemku u
současného hřiště nebo na pozemcích u Mlýna, jí přijde v tuto chvíli neuvážená a prostředky takto
vynaložené zbytečné. Navrhuje financování jiných záměrů – hledání vody, vrty, rekonstrukce některé
z ulic, apod.
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Starostka odpovídá, že akce tohoto typu jsou podporované právě teď. Hřiště je nutné revitalizovat
z důvodu nedostatečné bezpečnosti na kterou již bylo poukázáno a že současné zastupitelstvo chce
podporovat a podporuje mimo jiného i děti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace MMR v roce 2020
z Programu Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku – dětská hřiště a se
závazkem spolufinancování projektu z rozpočtu obce ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 1 (Ing. Sommerová) Zdrželi se 2 (Ungerová, Mgr. Kořán)
Usnesení č. 9/11/2020 bylo schváleno.
Bod 12. Schválení vyhlášky č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Byla zpracována vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Znění vyhlášky bylo konzultováno s MV, provedeny úpravy dle
jejich připomínek.
Paní Ing. Sommerová upozorňuje, že pneumatiky se dají odevzdávat do sběrných míst zadarmo.
V případě, že je obec přijme při svozu nebezpečného odpadu, platí za ně obec. Starostka
informovala, že je jí toto známo a občané budou informováni o tom, že obec nebude přijímat do
nebezpečného odpadu pneumatiky, tato informace bude zveřejněna i ve zpravodaji.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Karlík č. 1/2020,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 10/11/2020 bylo schváleno.
Bod 13 Právní posouzení řešení neuhrazeného nájemného spol. AQC ve výši 164 000,- Kč za
roky 2016 – 2017
O posouzení byl požádán JUDr. Rubeš, byly mu zaslány potřebné dokumenty. Po právní stránce
s obcí již v této problematice spolupracoval. Navázal spolupráci s Mgr. Šimsovou z Řevnic, od které
jsme dostali právní posouzení. Z právního posudku vyplynulo, že pokud se Karlík rozhodne podat
žalobu, je potřeba tak učinit neprodleně z důvodu rizika promlčení části pohledávky. Náklady na
právní zastoupení pro Karlík se při podání a jednom řízení odhadují na cca 54 tis. Kč. Každým
dalším stáním se náklady zvyšují. Výsledek soudního řízení byl shledán jako značně nejistý (odhad
60:40% ve prospěch Karlíka) a je tudíž nutné počítat s případnou úhradou nákladů řízení druhé
straně sporu. Paní advokátka navrhla pokusit se ještě formou předžalobní výzvy spol. AQC vyzvat
k úhradě neuhrazeného nájemného. V případě nereagování pak rozhodnout o podání žaloby do
konce února 2020. V následné diskuzi byla situace probírána ze všech možných stran a rizik.
Nakonec bylo rozhodnuto se pokusit o jednání formou předžalobní výzvy a o soudním řešení
rozhodnout na příštím zasedání před koncem února.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík pověřuje starostku zasláním předžalobní výzvy společnosti AQC ve věci
pohledávky dlužného nájemného ve výši 164 545,- Kč za roky 2016 a 2017.
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Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 11/11/2020 bylo schváleno
Bod 14. Žádost o souhlas se zavedením vodovodní přípojky - Zahrádky
V roce 2018 souhlasilo minulé zastupitelstvo se záměrem prodloužení vodovodního a kanalizačního
řádu k pozemkům 1769/7, 1769/6 a 1769/9. Souhlas byl podmíněn uzavřením Plánovací smlouvy
mezi obcí Karlík a žadatelem. K uzavření Plánovací smlouvy nedošlo, proto bylo vydáno
nesouhlasné stanovisko s vydáním rozhodnutí o umístění stavby vodovodní přípojky. Žadatelka je
v současnosti vlastníkem 5-ti pozemků v lokalitě Zahrádky ( o výměře cca 1000m2), pozemek si
plně oplotila, což je v rozporu s územním rozhodnutím o rozdělení pozemků, zároveň není zajištěn
průchod pro přístup do lesa na pozemky Rytířského řádu křížovníků (věcné břemeno obce).
O připojení žádají ještě dva vlastníci dalších pozemků v lokalitě Zahrádky.
Od roku 2018 dochází k výraznému poklesu vydatnosti vrtů – zásobování pitnou vodou trvale
žijících obyvatel. Spoluvlastník vrtů, vodojemu a hlavního vodovodního řádu – obec Lety není
dostatečně zásobována, musí odebírat vodu z jiných dražších zdrojů. Je tedy na uvážení
zastupitelstva zda povolit připojení Zahrádek za současné situace. Obec pokračuje v hledání nových
zdrojů pitné vody, ale zatím není lokalizována oblast s nadějně vydatným zdrojem vody.
O slovo se přihlásila žadatelka přítomná na zasedání. Deklarovala, že nemají v úmyslu na
pozemcích stavět, vodu potřebují pro zalévání zahrádek, ale hlavně pro osobní potřeby uživatelů
(mytí rukou, nádobí, apod.).
Oplocení, které vzniklo v rozporu s územním rozhodnutím již odstranili – doloženo fotografiemi.
Pan Kořán navrhuje záležitost odložit na příští zasedání zastupitelstva, vzhledem k faktu, že byl
předložen návrh Plánovací smlouvy, která bude posouzena.
Bod 15. Kupní smlouva na odkup 1/24 podílu pozemku parc.č. 515/1, kat.úz. Mořinka
Jedná se o smlouvu s panem
smlouva byla již jednou podepsána, ale v době, kdy
nemohl p.
s pozemkem nakládat. Nyní se situace vyřešila a JUDr. Duchoňová předložila
stejnou smlouvu k podpisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s panem
na
odkup 1/24 podílu pozemku parc.č. 515/1, kat.úz. Mořinka za dohodnutou kupní cenu ve výši
4.641,- Kč (slovy : Čtyřitisícešestsetčtyřicetjednakorunačeská).
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 12/11/2020 bylo schváleno.
Bod 16. Uzavření smlouvy o zajišťování činnosti na veřejném pohřebišti – rozptyl ostatků
Uzavřením této smlouvy bude plně naplněna funkčnost urnového háje. Zájem o tyto služby je
evidován. S touto společností máme již uzavřenou smlouvu o provozování činnosti hrobníka.
Smlouva bude doplněna v čl.5 odstavec 3 větou: Po provedení rozptylu bude místo provedení
rozptylu poskytovatelem pokropeno vodou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík souhlasí s uzavřením smlouvy o zajišťování činnosti na veřejném
pohřebišti – rozptyl ostatků se spol. Pohřební ústav – Jaroslava Filecová, s doplněním v čl. 5, odst.
3 větou ve znění: Po provedení rozptylu bude místo provedení rozptylu poskytovatelem pokropeno
vodou.
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Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 13/11/2020 bylo schváleno.
Bod 17. Schválení uzavření DPP – knihovna
Z důvodu souběhu činnosti knihovnice paní Olgy Ungerové s její činností v zastupitelstvu je třeba
odsouhlasení uzavření dohody o provedení práce knihovnice schválit zastupiteli.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík souhlasí s uzavřením smlouvy na činnost knihovnice s paní Olgou
Ungerovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 14/11/2020 bylo schváleno
Bod 18. Úprava odměny místostarostky za činnost v zastupitelstvu
Vzhledem k aktivnímu zapojení místostarostky do činnosti obce, její účasti na jednáních,
komunikace a nasazení, činnosti šéfredaktorky karlického časopisu, navrhuje starostka zvýšení
odměny za její činnost na maximální výši dle nařízení vlády č. 318/2017 pro rok 2020 s platností od
1. Února 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík souhlasí se zvýšením odměny za činnost p. místostarostky na maximální
výši dle nařízení vlády č. 318/2017 pro rok 2020 s platností od 1. Února 2020.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se 2 (Hurtová, Ing. Sommerová)
Usnesení č. 15/11/2020 bylo schváleno
Bod 19. Zpráva o činnosti komise pro Územní plán obce
O činnosti komise se hovořilo již v rámci bodu 9. Schválení Zadání ÚP Karlík, komise plánuje
zveřejnit návrh koncem března, jak formou tiskovou, tak veřejnou prezentací pro občany. O termínu
setkání budou občané informováni.
Bod 20. Informace
- Provoz OÚ o jarních prázdninách bude omezen.
- Výkup pozemků mlýn, nádržka, chodník – paní starostka informovala o dalších posunech ve
výkupu pozemků.
- Kolo pro život – v sobotu 25.4.2020 povede přes naši obec trasa závodu.
- MŠ Lety – řešíme zájem o docházku do MŠ Lety, rodiče obdrželi dotazník, v případě
dostatečného zájmu bude jednáno o smlouvě o spádovosti.
Bod 21. Diskuse
 Ing. Sommerová se v rámci tématu VODA tázala:
1) na pasportizaci. Starostka informovala, že pasportizace je v běhu, během února bude
probíhat geometrické zaměření částí vodovodní infrastruktury, která ještě není digitalizovaná.
Poté se bude pokračovat k celkové pasportizaci.
2) Podle telemetrie došlo od 21.12. do 6.1. k poruše a nečerpala se voda, žádá o zdůvodnění
AQC. Je možné zjistit i údaje o vydatnosti vrtů? Navrhuje zvážit osazení vrtů telemetrií.
3) Navrhuje vytvořit komisi, která by se zabývala tématem VODA – vytipovat odborníky.
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Dalším tématem je kanalizace a dosud neuzavřená dohoda s Dobřichovicemi – Starostka a
místostarostka budou jednat s vlastníkem ČOV - Dobřichovicemi.



Pan Velebil opět upozorňuje na nutnost zadržování vody z potoka, v místě dřívější nádržky
navrhuje vyčistit oblast nádržky na náklady obce. Starostka odpovídá, že pozemky nejsou ve
100% vlastnictví obce, nelze proto žádat o dotace na revitalizaci nádržky. Problematikou se
nepřetržitě obec zabývá.
Pan Velebil se dále dotazuje na budoucnost kontejnerových míst pro sběr separovaného
odpadu. Starostka odpovídá, že problematika je sledována, je několik variant, ale je třeba
vyhodnotit výhodnost. Pro rok 2020 zůstává stávající systém sběru odpadů, v případě změn
budou občané včas informováni. V každém případě dojde v roce 2021 ke zvýšení ceny za
likvidaci odpadů pro občany.



Bod 22. Závěr
Zasedání Zastupitelstva obce Karlík bylo ukončeno ve 21.35 hod.
Zapisovatel: Martina Ambrožová

podpis: ……………………….

Ověřovatelé:
Tomáš Tesner

podpis: ……………………….

Olga Ungerová

podpis: ……………………….

Jana Svobodová
Starostka obce Karlík
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