Zápis
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Karlík
konaného dne 17. září 2020
v budově Obecního úřadu Karlík od 19.00 hodin

Přítomni: Jana Svobodová, Monika Hurtová, Ing. Marie Sommerová, Tomáš Tesner, Olga
Ungerová, Martina Ambroţová, Mgr. Jan Kořán
Počet občanů: 4
Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Karlík bylo zahájeno v 19.05 hod. Janou Svobodovou. Starostka
prohlásila, ţe zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala, ţe je přítomno 7 členů
zastupitelstva z celkového počtu sedmi všech členů zastupitelstva, tak ţe 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
Ambroţovou a paní Moniku Hurtovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík určuje zapisovatelem Evu Ledvinkovou a jako ověřovatele Martinu
Ambroţovou a Moniku Hurtovou.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrţeli se 0
Usnesení č. 1/16/2020 bylo přijato.
Bod 3. Projednání námitek, návrhů, schválení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva:
Paní Sommerová přednesla námitku k zápisu z minulého ZZO. Námitka bude vypořádána na
příštím ZZO aţ se s přesným obsahem textu seznámí ostatní zastupitelé a zváţí její oprávněnost.
Obec Karlík byla doručena námitka manţelů Fabichových k bodu č.9 Usnesení 15. ZZO ve věci
odsouhlasení umístění sdruţené vodoměrné šachty na pozemku obce 1769/1 – Zahrádky.
Vzhledem k tomu, ţe námitky proti zápisu mohou podat pouze řádní členové zastupitelstva, je
povaţováno toto podání za návrh nebo podnět a bude tedy vyřízen v souladu se zákonem o obcích
a bude zaslána písemná odpověď v zákonné lhůtě.
Námitky přednesené paní Sommerovou budou vypořádány na nejbliţším zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, ţe námitky přednesené paní Sommerovou k minulému zápisu ZZO
budou vypořádány na nejbliţším zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 1 (paní Sommerová), Zdrţeli se 1 (pan Kořán)
Usnesení č. 2/16/2020 bylo přijato.
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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 5/2020
6. Nabídka převzetí kanalizace, vodovodu na pozemku 1871/32 a jeho odkoupení
7. Schválení dohody o provedení práce Olga Ungerová
8. Ukončení smlouvy o partnerství – cyklostezka
9. Schválení vybraného dodavatele ,,Obnovy dětského hřiště Karlík,,
10. Schválení zpracovatele koncesního řízení na výběr provozovatele vodovodního
řadu
11. Dohoda vlastníků navazující kanalizace
12. Schválení vyhlášení koncesního řízení na provozovatele kanalizace
13. Schválení Návrhu ÚP ke veřejnému projednání
14. Ţádost města Černošic o ukončení činnost městské policie dohodou
15. Různé
16. Diskuse
17. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje navrţený program 16.ZZO.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrţeli se 0
Usnesení č. 3/16/2020 bylo schváleno.
Bod 5. Rozpočtové opatření č. 5/2020
Účetní sestavila rozpočtové opatření č. 5/2020, které bylo zasláno zastupitelům k vyjádření a je
přílohou k tomuto zápisu. Rozpočet se navyšuje na příjmové straně o 869 400 Kč, na výdajové
straně o 436 400 Kč, přebytek 433 000 Kč bude pouţit v případě potřeby při dalším rozpočtovém
opatření.
Důvodem změny rozpočtu je na příjmové straně navýšení zejména z důvodu příjmu dotace na volby
v částce 31 000 Kč a nevratného příspěvku v souvislosti s výskytem koranaviru v částce 685 000
Kč. Dále předpokládáme navýšení příjmu za poplatky za odpady. Na výdajové straně se navyšuje
zejména § 6112 zastupitelstva obcí a § činnost místní správy z důvodu navýšení mezd dle zákona a
nově se zavádí § 6115 volby do zastupitelstva krajů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrţeli se 0
Usnesení č. 4/16/2020 bylo schváleno.
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Bod. 6 Nabídka převzetí kanalizace, vodovodu na pozemku 1871/32 a jeho odkoupení
Na 13. ZZO byla projednávána nabídka vlastníka pozemku 1871/32 na odkoupení kanalizace,
vodovodního řadu na tomto pozemku i odkoupení pozemku do vlastnictví obce dle zaslaného
znaleckého posudku za 980 790,- Kč. Tato nabídka nebyla zastupitelstvem schválena. O této
skutečnosti byla paní majitelka o stanovisku obce písemně informovaná. Dopisem ze dne 24.8.2020
navrhuje vlastník pozemku převedení kanalizační a vodovodní sítě do vlastnictví obce bezúplatně
na základě darovací smlouvy a uzavření kupní smlouvy na pozemek za cenu ve výši 70 600,- Kč,
do darovací smlouvy poţaduje zakotvení ustanovení o moţnosti bezúplatného budoucího připojení
vlastníků pozemků 1871/30 a 1871/37. V písemné odpovědi bylo sděleno, ţe tento poţadavek
nemůţeme garantovat a bylo navrţeno ústní jednání, nebo účast na dnešním zasedání.
Monika Hurtová sděluje, ţe byla zjištěna skutečnost, ţe část vodovodní a kanalizační přípojky ve
výše uvedeném pozemku není ve vlastnictví majitelky pozemku, ale ve vlastnictví pana Milana
Mondoka. Pan Mondok písemně potvrdil, ţe pokud obec odkoupí od paní Zelenkové tento pozemek,
on bezúplatně předá obci přípojky umístěné v tomto pozemku do výlučného vlastnictví obce.
Starostka navrhuje přijmout nabídku na bezúplatné převedení kanalizace a vodovodního řadu do
vlastnictví obce a odkoupení pozemku.
Paní Sommerová se dotazuje na technické podrobnosti k vodovodní a kanalizační přípojce uloţené
v tomto pozemku. Zda se jedná o vodovodní řad či jen přípojku. O jaký se jedná profil. Upozorňuje
na skutečnost, ţe pokud by realizovala další výstavba na přilehlých pozemcích není jasné, zda by
se na tuto konkrétní přípojku vody a kanalizace dala připojit další zástavba.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převzetím kanalizační a vodovodní sítě na pozemku
parc.č. 1871/32, k.ú Karlík Darovací smlouvou obci Karlík a odkoupením tohoto pozemku do
vlastnictví obce za cenu ve výši 70 600,- Kč a pověřuje starostku přípravou těchto smluv a jejich
předloţením ke schválení na příštím zasedání ZZO.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0 Zdrţeli se 1 (paní Sommerová)
Usnesení č. 5/16/2020 bylo schváleno.
Paní Sommerová upozornila ještě na skutečnost, ţe se v tomto případě bude jednat o komunikaci
v šířce pouze 4 m. Obec by tak měla zbudovat komunikaci včetně nutného obratiště z důvodu délky
přes 100 m. Standartní komunikace by měla mít šíři 8 m, aby bylo moţné zbudovat pás pro veřejné
osvětlení, chodník případně pás pro zeleň. A to v tomto případě nebude moţné.
Starostka a místostarostka argumentují, ţe ulice K Třešňovce, do které zmíněná komunikace ústí
také nemá 8 metrů na šířku, ale jen šíři něco přes 4 m.
Bod 7. Schválení dohody o provedení práce - Olga Ungerová
Z důvodu souběhu činnosti paní Olgy Ungerové v rámci voleb s její činností v zastupitelstvu je třeba
odsouhlasit uzavření dohody o provedení práce pro činnost v průběhu voleb, abychom vyhověli
zákonu o střetu zájmů. Odměna za vykonané práce je stanovena dle počtu voličů. Informace k tomu
jsme obdrţeli aţ včera a proto nebylo moţné zaslat návrh zastupitelům nejpozději 7 dnů před
zasedáním. Starostka navrhuje smlouvu ve výši
Kč odsouhlasit.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření DPP s paní Olgou Ungerovou na vykonání prací
v souvislosti s konáním voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje ve výši
Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrţeli se 0
Usnesení č. 6/16/2020 bylo schváleno.
Bod 8.Ukončení smlouvy o partnerství - cyklostezka
Pro stavbu cyklostezky ve Viničné ul. byla uzavřena, dne 18.9.2014, s městem Dobřichovice
smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci. Tato smlouva byla uzavřena na dobu určitou, do doby
udrţitelnosti projektu a to do 31.12.2019. Smluvní řešení stávající Smlouvy o výpůjčce, včetně
vypořádání majetku cyklostezky na katastru města Dobřichovice bude zpracováno městem
Dobřichovice a jeho podoba bude předloţena na příštím ZZO zastupitelům ke schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci pro realizaci
projektu ,, Bezpečná cyklodoprava z Karlíka do Dobřichovic,, souběţně s dohodou o vypořádání
majetku cyklostezky s městem Dobřichovice a pověřuje starostku jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrţeli se 0
Usnesení č. 7/16/2020 bylo schváleno.
Bod 9. Schválení vybraného dodavatele ,, Obnovy dětského hřiště Karlík,,
K realizaci obnovy dětského hřiště proběhlo zadávací řízení veřejné zakázky dle zákona o veřejných
zakázkách.
Akce byla rozdělena na část stavební a část dodání herních prvků. Dodavatelé se mohli zúčastnit
jedné z částí, nebo obou dohromady. Ve stanoveném termínu jsme obdrţeli 3 nabídky.
1. na část stavební od firmy Korsys s.r.o.,
2. na část pro dodání herních prvků od společnosti Vladeko spol. s r.o.
3. na obě části dohromady, kterou podala firma ZAT zahradní architektura Tábor.
Hodnotící komise po otevření obálek kromě nejniţší nabídkové ceny posuzovala zároveň i splnění
poţadovaných technických a kvalifikačních předpokladů.
Nejniţší cenu nabídla společnost ZAT zahradní architektura Tábor spol. s r.o. a to ve výši:
a) stavební část za 670 441,- Kč včetně DPH
b) dodání herních prvků za 416 192,- Kč včetně DPH
Celková nabídková cena této zakázky je 1 086 633,- Kč včetně DPH.
Oproti původně očekávaným nákladům je výsledná nabídková cena o 386 tis. Kč niţší.
Starostka obce navrhuje uzavření smlouvy s vítězem veřejné zakázky.
Paní Sommerová se dotazuje, zda součástí obnovy dětského hřiště je i plánovaný zábor urnového
háje a zda se s hřištěm v tomto místě počítá i do budoucna nebo obec plánuje jeho přesun do jiné
lokality. Paní starostkou je sděleno, ţe o zábor urnového háje se v tomto případě rozhodně nejedná.
Hřiště bude umístěno na stávající ploše a o jeho budoucím přesunu není uvaţováno. Další záměry,
nejen pro tento prostor budou otázkou dalšího vývoje a budou diskutovány se členy komise pro ÚP.
Nápady se v budoucnu zpracují formou vizualizace a budou dány občanům Karlíka k diskuzi a
výběru vhodné varianty např. formou ankety.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje uzavření smlouvy se společností ZAT zahradní architektura
Tábor s.r.o. na realizaci akce ,,Obnova veřejného dětského hřiště Karlík,, ve výši 1 086 633,- Kč vč.
DPH (slovy: jedenmilionosmdesátšesttisícšestsettřicettřekorun českých) a pověřuje starostku
k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrţeli 1 (paní Sommerová)
Usnesení č. 8/16/2020 bylo schváleno.

Bod 10. Schválení zpracovatele koncesního řízení na výběr provozovatele vodovodního řadu
Starostka předkládá zastupitelům ke schválení Příkazní smlouvu se spol. VRV (Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s.) na poskytnutí sluţeb souvisejících s výběrem provozovatele vodovodu,
společnou pro Karlík a Lety. Tato společnost jiţ pro Karlík připravila k vyhlášení koncesní řízení na
provozovatele kanalizace. Celkové náklady na vyhlášení a administraci koncesního řízení ve výši
145 000,- Kč vč. DPH z nichţ Karlík uhradí poměrnou část ve výši 36 300,- Kč vč. DPH.
Pan Šimek upozorňuje na to, ţe Karlík by měl mít moţnost v nové dohodě s Lety a ve smlouvě
s novým provozovatelem vodovodu jednostranné výpovědi. Abychom nebyli vázání tím, ţe Lety jsou
většinovým vlastníkem a mohou tak rozhodovat. Nabádá dále zastupitele, aby zbytečně neuspěchali
vzájemné dohody a výběr nového provozovatele. Radí počkat i za cenu, ţe AQC bude provozovat
vodovodní řad v Karlíku i nadále přes to, ţe nebude vybrán nový provozovatel.
Pan Kořán vysvětluje, ţe před zasedáním na toto téma proběhla bouřlivá debata. Co vidí jako
zásadní, je to, aby Karlík měl z budoucí smlouvy s provozovatelem vodovodu moţnost v případě
opakované nespokojenosti moţnost smlouvu vypovědět. Dále by chtěl, aby budoucí smlouva řešila
to, ţe pokud si Karlík vyčerpá z Karlických vrtů skutečně jen svých 25% vody nebude Letům
doplácet a participovat na jejich vodě dodané z TřeMoLe a vymyslet podobu dohody v případě, ţe
vrty dostatek vody mít nebudou a bude třeba Letům rozdíl kompenzovat, případně dohodnout za
jakých podmínek by do Karlíka byla předávána voda směrem od Letů.
Paní Sommerová sděluje, ţe předala všem zastupitelům návrh zásad pro společnou dohodu s obcí
Lety ohledně provozování vodovodního řadu. Domnívá se, ţe její návrhy nebyly akceptovány.
Upozorňuje, ţe dohoda s Lety je nezbytná. Zatím konkrétní dohodu neviděla a tak s uzavření
příkazní smlouvy nesouhlasí. Proti vybrané společnosti VRV ovšem nic nenamítá. Jedná se o
fundovanou právní firmu se zkušenostmi v oboru veřejných zakázek. Jde jí hlavně o to, aby nové
podmínky byly spravedlivé pro Karlík.
Místostarostka upozorňuje na fakt, ţe díky zrušení svazku KaLeVod, z iniciativy paní Sommerové,
ve funkci tehdejší starostky, kde měl Karlík stejné hlasovací a rozhodovací právo ve věcech
provozování vodovodu jako obec Lety, přišel Karlík definitivně o výhodu. Nové zastupitelstvo se jiţ
téměř dva roky snaţí tuto chybu napravit. Všichni doufáme, ţe nová dohoda bude oboustranně
výhodná a spravedlivá.
Paní starostka sděluje, ţe v nejbliţší době budou probíhat další jednání s Lety jejichţ tématem bude
zejména vzájemná dohoda ohledně provozování vodovodu a vzájemných vztahů obou obcí. Pro
koncesní řízení je nyní jiţ zcela hotová pasportizace vodovodu. Další podklady budou společnosti
VRV předány postupně a to včetně dohody s obcí Lety. Podmínky dohodneme v nejbliţší době a
předneseme zastupitelům ke konzultaci. Následně budou body dohody předány Judr. Rubešovi ke
zpracování. S Dobřichovicemi také nebyla vzájemná dohoda ještě uzavřena, ale příkazní smlouva
na koncesní řízení na provozování kanalizace ano.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Příkazní smlouvy se spol. VRV (Vodohospodářský rozvoj a
výstavba a.s.) na poskytnutí sluţeb souvisejících s výběrem provozovatele vodovodu, společnou pro
Karlík a Lety a nákladem na sluţby pro Karlík ve výši 36 300,- Kč vč, DPH a pověřuji starostku
k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrţeli se 0
Usnesení č. 9/16/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku přípravou dohody spoluvlastníků s obcí Lety a předloţením
této dohody tak, aby mohlo řádně pokračovat koncesní řízení.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrţeli se 0
Usnesení č. 10/16/2020 bylo schváleno.
Bod 11. Dohoda vlastníků navazující kanalizace
Zastupitelé obdrţeli návrh smlouvy vlastníků navazující kanalizace mezi Karlíkem a městem
Dobřichovice, jako vlastníkem ČOV. Smlouva upravuje vzájemné vztahy a podmínky provozování.
Doposud ţádná taková dohoda neexistovala. Dohoda je potřeba i pro koncesní řízení na
provozovatele kanalizace.
Proběhla diskuse nad doplněním některých specifikací do Dohody mezi Karlíkem a Dobřichovicemi.
Usnesení bude moţné schválit za předpokladu doplnění nebo upravení těchto specifikací a
připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi obcí Karlík
a vlastníkem ČOV, městem Dobřichovice a pověřuje starostku jejím podpisem po doplnění
specifikace předávacího místa a stanovení limitů.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrţeli se 0
Usnesení č. 11/16/2020 bylo schváleno.
Bod 12.Schválení vyhlášení koncesního řízení na provozovatele kanalizace
Zastupitelé obdrţeli k připomínkám zadání koncesního řízení na nového provozovatele kanalizace.
Starostka ţádala zastupitele, aby zaslali připomínky, nabízela svolání pracovní schůzky, moţnost
projednání, zodpovězení dotazů.
Paní Sommerová zaslala den před zasedáním několik námětů a dotazů k obsahu zadání
koncesního řízení. Body budou prověřeny a budou-li shledány jako oprávněné – chybějící, budou do
zadání doplněny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání koncesního řízení na nového provozovatele kanalizace a
pověřuje starostku k jejímu podpisu s tím, ţe před podpisem bude zkontrolováno označení názvů
ulic v pasportu a prověřeno zda koncesní smlouva obsahuje přenesení povinností obce Karlík
uvedených v Dohodě mezi Karlíkem a Dobřichovicemi na nového provozovatele.
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Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrţeli se 0
Usnesení č. 12/16/2020 bylo schváleno.
Bod 13. Schválení Návrhu ÚP k veřejnému projednání
V názvu tohoto bodu došlo ze strany starostky k omylu, nejedná se o schválení, pouze informaci, ţe
ÚP byl odevzdán. Pořizovatel zodpovídá za to, ţe návrh byl zpracován dle zadání ÚP.
Pořizovatelka zahájí kroky k vypsání společného jednání dle § 50 odst. 2 Stavebního zákona (zákon
č. 183/2006 Sb.). Společné jednání je neveřejné, pouze za účasti starostky, pořizovatelky,
dotčených orgánů, zástupců sousedních obcí a oprávněných investorů. Jinak všichni, tedy i
zastupitelé, budou mít moţnost po dobu 30 dnů (v průběhu října) podat písemně jakékoliv
připomínky, bez jakéhokoliv omezení. Starostka jako určený zastupitel můţe podat pozměňovací
návrhy do dalšího návrhu k veřejnému projednání, pokud se na nich společně domluví se
zastupiteli.
Dokument bude zveřejněn na obecním webu a veřejnost s ním bude seznámena na veřejné
prezentaci 22.9.2020 od 18 hodin ve Fürstově sále v Dobřichovicích.
Názor paní Sommerové jako zastupitelky na nově vznikající územní plán obce Karlík. Předloţený
ÚP je v důsledku výsledku místního referenda v roce 2016 zcela nekoncepční. Pouze
zakonzervovává obec. Nenavrhuje přiměřený rozvoj obce, tak jak bylo v zadání zadáno. Neřeší
zásadní chyby a potřeby obce. Naopak velmi omezuje práva vlastníků pozemků, kteří by si chtěli
v Karlíku postavit nebo přestavět dům, navrţenými regulativy. Předepisuje s odkazem na blízkost
CHKO podrobnosti jak má dům vypadat, včetně tvaru střechy, barvy krytiny, barvy fasády, zakazuje
balkony i lodţije a pod. Zřejmě ve snaze změnit Karlík na obce venkovského charakteru.
Předkladatelé jakoby si nevšimli, ţe se k tomu jiţ Karlík nedá přetvořit, protoţe se tu objevuje
architektura různorodá, spíš příměstského typu. Nakonec ani paní Hurtová nemá dům podle těchto
regulativů. Zřejmě se jedná o něčí přílišnou horlivost přeregulovat něco, co není potřeba. Mé
připomínky a co není řešeno je následující. Chybí řešení frekventované křiţovatky uprostřed obce,
kde je stále ponechána zastávka autobusu a je nutné počítat s nárůstem dopravy. Chybí řešení
komunikací z poţárního hlediska, např. na západní zóně mi není jasné, zda se počítá s propojením
ulic Skalická a Za Struhama a s nějakým rozšířením pro poţární techniku. Nelíbí se mi doprava
v klidu. Chybí příprava pro parkování rezidentů. Chybí veřejné prostranství plnící funkci návsi. Chybí
další plochy pro sport a rekreaci. Chybí řešení podměrečných parcel pro rodinné domy. A proč se
ruší část urnového háje. Zda ve prospěch hřiště. Tato věc mi není jasná. Kromě těchto hlavních
připomínek by se jistě našly ještě další.

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
Bod 14. Žádost města Černošice o ukončení činnosti městské policie dohodou
Město Černošice má s obcí Karlík, městem Dobřichovice a obcí Řitka uzavřenou smlouvu na
činnost Městské policie. Jiţ delší dobu bylo starostou Černošic avizováno, ţe jsou smlouvy pro
Černošice nerentabilní (kromě Karlíka), výše součtu úhrad nepokrývá náklady. Bylo navrţeno
zvýšení úhrad od Dobřichovic a Řitky. Vzhledem k tomu, ţe Dobřichovice nesouhlasili, navrhuje,
s omluvou, starosta Černošic ukončení těchto smluv dohodou. Starostka se snaţila projednat
pokračování smlouvy, ale dojíţdění pouze do Karlíka je pro MP ekonomicky a logisticky neúnosné.
Momentálně hodláme oslovit Řevnice a další předběţně projednaná moţnost je společné
poptávkové řízení (Dobřichovice, Řitka, Karlík)
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí s tím, ţe přítomní se shodli, ţe ukončení stávající smlouvy
nebude obec akceptovat. O této věci se dále bude jednat jak s městem Černošice tak je třeba hledat
i jiné moţnosti např. ve spolupráci s jinými okolními obcemi.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s dohodou o ukončení smlouvy s městem Černošice na činnost
městské policie k 31.12. 2020 a pověřuje starostku k dalšímu jednání a hledání náhradního řešení.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrţeli se 0
Usnesení č. 13/16/2020 bylo schváleno.
Bod 15. Různé
Starostka informuje zastupitele
V nejbliţších dnech budou podány ţaloby na vypořádání podílového spoluvlastnictví na pozemky,
které se nám nedaří vykoupit ve mlýně a okolo nádrţky.
1.9. byla slavnostně otevřena MŠ Lety. Nastoupily do ní také 4 naše karlické děti.
Ţaloba na AQC. Očekáváme termín soudního jednání někdy v průběhu října nebo listopadu.
5.9. obec pořádala pod titulem „Pohádková olympiáda“ tradiční dětský den. Zúčastnilo se téměř 70
děti. Uţili jsme si krásné odpoledne. Spokojeni byli malí i velcí.
Pan Kořán se dotazuje ohledně průjezdnosti Karlického údolí. Starostka odpovídá, ţe ve spolupráci
s paní starostkou Barchánkovou z Mořinky bude zaslán otevřený dopis správci komunikace.
Informace jsou zatím velmi skeptické. Oprava prý potrvá snad aţ do konce roku 2021.
Bod 16. Diskuse
Proběhla diskuse na téma parkování na místních komunikacích, hledání nových zdrojů pitné vody
pro Karlík. Paní Fabichová a pan Fabich se opěr vrátili k jejich záleţitosti ohledně soudního sporu
s provozovatelem AQC.
Ve 21.30 hod. opustili jednání: paní Ungerová, pan Kořán, pan Tesner
Bod 17. Závěr
Zasedání Zastupitelstva obce Karlík bylo ukončeno ve 21.40 hod.

Zapisovatel:
Eva Ledvinková

podpis: ……………………….

Ověřovatelé:
Monika Hurtová

podpis: ……………………….

Martina Ambroţová

podpis: ……………………….

Jana Svobodová
Starostka obce Karlík
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