Zápis  
  z  18.  zasedání  Zastupitelstva  obce  Karlík  
konaného  dne  3.  prosince  2020    
v  budově  Obecního  úřadu  Karlík  od  18.00  hodin  
  
Přítomni:  Jana  Svobodová,  Monika  Hurtová,  Ing.  Marie  Sommerová,  Tomáš  Tesner,                                        
Olga  Ungerová,  Martina  Ambrožová,  Mgr.  Jan  Kořán  
Počet  občanů:  5  
Bod  1.  Zahájení  zasedání  zastupitelstva  
Zasedání  Zastupitelstva  obce  Karlík  bylo  zahájeno  v  18.05  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  Evu  Ledvinkovou,  na  ověřovatele  paní  Moniku  
Hurtovou  a  paní  Martinu  Ambrožovou    
Návrh  usnesení:  
Zastupitelstvo  obce  Karlík  určuje  zapisovatelem  Evu  Ledvinkovou  a  jako  ověřovatele  Moniku  
Hurtovou  a  Martinu  Ambrožovou.  
  
Výsledek  hlasování:  Pro  7,    Proti    0,  Zdrželi  se    0  
Usnesení  č.  1/18/2020  bylo  přijato.  
  
Bod  3.  Projednání  námitek,  návrhů,  schválení  zápisu  z  minulého  zasedání  zastupitelstva:  
  
K  projednání  je  podání  námitky,  doručené  zastupitelstvu  dne  9.11.2020  osobně  paní  Sommerovou  
jako  její  námitka  č.1  k  zápisu  z  jednání  zastupitelstva  dne  17.9.  2020.  Námitka  byla  zaslána  
zastupitelům.    
V  podstatě  se  jedná  o  dopis  manželů  Fabichových,  podaný  již  28.8.2020,  na  který  bylo  manželům  
Fabichovým  odpovězeno  písemně  dne  30.9.2020.    
Paní  starostka  se  ptá  paní  Sommerové,  zda  se  jedná  o  její  námitky  a  proti  jakému  bodu  zápisu  
konkrétně  směřují  a  co  konkrétního  namítá.  Žádá  o  upřesnění  :  Co  je  v  zápisu  nesprávně  uvedeno.  
  
Paní  Sommerová  odpovídá  ,  že  v  zápisu  není  uvedeno,  co  bylo  v  námitce.  
  
Starostka  uvádí:  V  Jednacím  řádu  obce  Karlík  není  uvedeno,  že  zápis  ze  ZZO  je  zaznamenáván  
doslovně.  Lze  tedy  předpokládat,  že  dle  doporučení  Metodiky  MV  bude  v  záznamu  uveden  
v  krátkosti  a  výstižně  obsah  a  průběh  jednání.  Proto  se  domnívá,  že  podaná  námitka  je  
bezpředmětná  a  není  třeba  tento  bod  programu  projednávat.  
  
Návrh  hlasování:  
Zastupitelé  souhlasí  s  nepřijetím    námitky  č.  1  paní  Sommerové  k  obsahu  zápisu  z  16.  ZZO  
Výsledek  hlasování:  Pro  4,    Proti  2  (p.  Sommerová  a  p.  Ungerová,  Zdrželi  se  1  (p.  Kořán)  
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Námitka  č.1  nebyla  přijata.  
  
Dále  paní  Sommerová  předala  námitku  č.  2  k  zápisu  16.  ZZO,  ve  které  převážně  doslovně  cituje  
vyjádření  pana  Šimka.  Námitka  byla  zaslána  zastupitelům.  
Starostka  uvádí,  že  některé  body  byly  následně  projednány  na  17.ZZO,  a  další  uvedená  tvrzení  v  
námitce  paní  Sommerové  nejsou  pravdivá.  
Paní  Sommerová  ještě  doplňuje,  že  námitka  nebyla  za  pana  Šimka,  ale  za  ni,  jako  zastupitelku  
Sommerovou.  
  
Starostka  opakuje  že  v  Jednacím  řádu  obce  Karlík  není  uvedeno,  že  zápis  ze  ZZO  je  zaznamenám  
doslovně.  Lze  tedy  předpokládat,  že  dle  doporučení  Metodiky  MV  bude  v  záznamu  uveden  
v  krátkosti  a  výstižně  obsah  a  průběh  jednání.  Proto  se  domnívá,  že  podaná  námitka  je  
bezpředmětná  a  není  třeba  tento  bod  programu  projednávat.  
  
Návrh  hlasování:  
Zastupitelé  souhlasí  s  nepřijetím  námitky  č.  2  paní  Sommerové  k  obsahu  zápisu  z  16.  ZZO  
  
Výsledek  hlasování:  Pro  4  ,  Proti  2  (p.  Sommerová  a  p.  Kořán),  Zdrželi  se    1  (p.  Ungerová)  
Námitka  č.  2  nebyla  přijata.  
  
Dne  10.11.2020  (souběžně  s  17.  ZZO)  jsme  Datovou  schránkou  obdrželi  od  manželů  Fabichových  
opakovanou  žádost  o  legislativní  odůvodnění  z  15.ZZO,  Usnesení  9/15/2020.  
Starostka  jasně  zopakovala,  že  se  zjevně  jedná  o  podnět  dle  §  16  odst.2  písm  g)  zákona  o  obcích.  
Jejich  připomínky  byly  řádně  vypořádány,  včetně  odůvodnění  bodů  3  a  5.  K  požadavku  na  
legislativní  zdůvodnění  se  starostka  domnívá,  že  na  toto  nemají  nárok  (k  tomu  je  oprávněn  stavební  
a  vodoprávní  úřad).  Nicméně  z  opatrnosti  –  s  ohledem  na  to,  že  Fabichovi  chtějí  legislativní  
odůvodnění  a  vedou  právní  polemiku  o  výkladu  právních  předpisů  se  starostka  dotázala  zastupitelů,  
zda  je  někdo  z  nich  schopen  na  položené  dotazy  adekvátně  odborně  reagovat,  žádný  zastupitel  se  
nepřihlásil.  Reakce  dle  zákona  o  obcích  musí  být  občanům  předána  do  60,  resp.  90  dnů.    V  tom  
případě  navrhuje  starostka,  je  ještě  možnost  oslovit  dvě  až  tři  AK,  aby  podaly  výkladové  stanovisko  
k  problematice  a  odborně  zpracovaly  odpovědi  na  podněty  manželů  Fabichových.  Náklady  na  to  
půjdou  na  vrub  obce.  Můžeme  očekávat  výši  min.  30  tis  Kč.    
  
K  problematice  prohlásil  pan  Tesner  ohledně  žádosti  Fabichových  nikdo  ze  zastupitelů  nemůže  
adekvátně  odborně  reagovat.  
Pan  Kořán  se  vyjádřil,  že  není  možné  financovat  tyto  náklady  z  účtu  obce.  
  
Návrh  usnesení    
Zastupitelstvo  obce  Karlík  pověřuje  starostku  oslovit  dvě/tři  advokátní  kanceláře  s  požadavkem  na  
vytvoření  cenové  nabídky  a  na  zpracování  legislativního  odůvodnění  odpovědi  na  podnět  manželů  
Fabichových  k  15.ZZO  a  výběrem  kanceláře  s  nejnižší  nabídkou  při  současném  dodržení  termínu  
vyřízení  ze  strany  obce  do  10.  2.  2021.    
  
Výsledek  hlasování:  Pro  0,    Proti    7,  Zdrželi  se    0  
Usnesení  č.  2/18/2020  nebylo  přijato.  
  
  
Paní  Sommerová  sdělila,  že  k  zápisu  17.  ZZO  podá  připomínky.  
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Návrh  usnesení  
  
Zastupitelstvo  obce  Karlík  schvaluje  zápis  17.ZZO,  tak  jak  byl  zveřejněn.  
  
Výsledek  hlasování:  Pro  6  ,  Proti  1  (p.  Sommerová),  Zdrželi  se  0  
Usnesení  č.  3/18/2020  bylo  přijato.    
  
  
  
  
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  6/2020  
6.   Schválení  vyhlášky  –  odpady  2021  
7.   Aktualizace  Směrnice  č.  6/2016  
8.   Schválení  podání  žádosti  o  dotaci  na  obnovu  komunikace  Příkrá  
9.   Schválení  podání  žádosti  o  dotaci  –  Studie  a  Projekt    ,,Hospodaření  se  
srážkovými  vodami  –  Karlík  –  Západní  zóna  
10.   Schválení  kupní  smlouvy  pozemek  parc.č.  1871/32  
11.   Schválení  darovací  smlouvy  
12.   Schválení  darovací  smlouvy  
13.   Různé  
14.   Diskuse  
15.   Závěr  
  
Paní  Sommerová  navrhla  doplnění  programu  o    
Bod    13  :  Návrh na změnu kategorie komunikace  
Starostka  navrhla  další  doplnění  programu  o  :  
Bod    14  :  Žádost  o  směnu  pozemků  mezi  parc.  č.  1408/48  a  1400/1,  k.ú.  Karlík  
Bod    15  :  Povolení  stavby  garáže  na  pozemku  parc.  č.  1457,  k.ú.  Karlík  
  
Návrh  usnesení:  
Zastupitelstvo  obce  Karlík  schvaluje  doplnění  programu  18.  ZZO  o  :  
Bod    13  :  Návrh  na  změnu  kategorie  komunikace  
Bod    14  :  Žádost  o  směnu  pozemků  mezi  parc.č.  1408/48  a  1400/1,  k.ú.  Karlík  
Bod    15  :  Povolení  stavby  garáže  na  pozemku  parc.č.  1457,  k.ú.  Karlík  
  
Výsledek  hlasování:  Pro  6  ,  Proti  1  (p.  Kořán),  Zdrželi  se  0              
  
Usnesení  č.  4/18/2020  bylo  schváleno.  
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Rozšířený  program:  
  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

  Zahájení  
Jmenování  zapisovatele  a  ověřovatelů  zápisu  (§95  odst.1)  
Projednání  námitek,  návrhů,  schválení  zápisu  z  minulého  ZZO  
Schválení  programu  zastupitelstva  obce  
Rozpočtové  opatření  6/2020  
Schválení  vyhlášky  –  odpady  2021  
Aktualizace  Směrnice  č.  6/2016  
Schválení  podání  žádosti  o  dotaci  na  obnovu  komunikace  Příkrá  
Schválení  podání  žádosti  o  dotaci  –  Studie  a  Projekt    ,,Hospodaření  se  
srážkovými  vodami  –  Karlík  –  Západní  zóna  
10.   Schválení  kupní  smlouvy  pozemek  parc.č.  1871/32  
11.   Schválení  darovací  smlouvy  
12.   Schválení  darovací  smlouvy  
13.   Návrh na změnu kategorie komunikace  
14.   Žádost  o  směnu  pozemků  mezi  parc.č.  1408/48  a  1400/1,  k.ú.  Karlík  
15.   Povolení  stavby  garáže  na  pozemku  parc.č.  1457,  k.ú.  Karlík  
16.   Různé  
17.   Diskuse  
18.   Závěr  
  
  
Návrh  usnesení:  
Zastupitelstvo  obce  Karlík  schvaluje  rozšířený  program  18.  ZZO.  
Výsledek  hlasování:  Pro  6,  Proti  0,  Zdrželi  se  1  (p.  Kořán)  
Usnesení  č.  5/18/2020  bylo  schváleno.  
  
Bod  5.    Rozpočtové  opatření  6/2020  
Účetní  předložila  rozpočtové  opatření  č.  6/2020,  které  bylo  předem  zasláno  zastupitelům  
k  připomínkám.  
Připomínky  paní  Sommerové  byly  zodpovězeny  a  vysvětlení  bylo  zasláno  všem  zastupitelům.    
Návrh  usnesení:  
Zastupitelstvo  obce  schvaluje  rozpočtové  opatření  č.  6/2020.  
Výsledek  hlasování:  Pro  7,  Proti  0,  Zdrželi  se  0  
Usnesení  č.  6/18/2020  bylo  schváleno.  
  
Bod.  6.  Schválení  vyhlášky  –  odpady  2021  
Výpočet  poplatku  za  likvidaci  komunálního  odpadu  vychází  z  celkových  nákladů  uhrazených  obcí  
v  roce  2019  (311  tis.  Kč),  s  připočtením  základní  složky  (250,-  Kč)  a  vydělením  počtem  poplatníků  
k  1.1.2020  (630,-)  vychází  částka  743,65  Kč  na  jednoho  poplatníka  a  rok.  Již  při  stanovení  poplatku  
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na  rok  2020  (600,-  Kč)  bylo  avizováno,  že  v  roce  2021  dojde  ke  zvýšení.  Na  rok  2021  navrhuje  
starostka  schválení  poplatku  ve  výši  700,-  Kč.  Zbývající  částku  by  obec  uhradila  z  rozpočtu.    
  
Paní  Sommerová  navrhuje  poplatek  nezvyšovat,  vzhledem  k  současné  coronavirové  situaci.                        
A  zbývající  částku  doplatit  z  rozpočtu.    
Paní  starostka  informuje,  že  do  směrnice  bylo  nově  zapracováno  zvýhodnění  držitelů  průkazu  ZTP  
pro  děti  do  18  let.  V  případě  potřeby  obec  řeší  poplatky  i  formou  splátek.  
  
Účetní  paní  Smělá  informuje,  že  větší  příjmy  z  výběru  poplatků  máme  díky  důslednému  výběru  
poplatku  v  letošním  roce  i  dluhů  za  minulá  období.  
  
Návrh  usnesení:  
Zastupitelstvo  obce  schvaluje  Vyhlášku  „Odpady  2021“,  tj.  poplatek  za  likvidaci  komunálního  odpadu  
pro  rok  2021  ve  výši  700,-  Kč  za  osobu  a  rok.  
  
Výsledek  hlasování:  Pro  4,  Proti  2  (p.Sommerová,  p.Ungerová),  Zdrželi  se  1  (p.Kořán)  
Usnesení  č.  7/18/2020  bylo  schváleno.  
  
Bod  7.  Aktualizace  směrnice  č.  6/2016  
Vzhledem  ke  zvýšeným  cenám  v  posledních  letech  za  dodávky,  služby  a  stavební  práce  navrhuje  
starostka  aktualizaci  směrnice  č.6/2016  o  zadávání  veřejných  zakázek  malého  rozsahu  v    
I.kategorii  zakázek  dle  výše  předpokládané  hodnoty  0,-  Kč  do  99  999,-  Kč  
II.kategorii  zakázek  dle  výše  předpokládané  hodnoty  100  000,-  Kč  do  399  999,-  Kč  
III.kategorie  beze  změny  
  
Pan  Kořán  navrhuje,  že  by  se  měla  směrnice  aktualizovat,  ale  dle  jeho  názoru  je  navýšení  vysoké.  
Ceny  dle  jeho  názoru  o  100%  nenarostly.  Navrhuje  tedy  posunout  hranice  takto:  
I.kategorie  do  hodnoty  79.999,-  
II.kategorie  od  hodnoty  80.000,-  Kč  do  399.999,-  Kč.  
Paní  Sommerová  souhlasí  s  panem  Kořánem.  Zvýšení  oproti  původní  částce  vidí  jako  alarmující.  
  
Paní  starostka  oponuje,  že  ceny  různých  i  drobných  stavebních  prací  rostou  a  tedy  navrhované  
zvýšení  hodnoty  v  I.  kategorii  je  dle  zkušenosti  po  dvou  letech  jejího  působení  v  obci  opodstatněné.  
  
Starostka  nechává  hlasovat  návrh  pana  Kořána.  
  
Návrh    usnesení:  
Zastupitelstvo  obce  schvaluje  úpravu  směrnici  č.  6/2020  k  zadávání  veřejných  zakázek  malého  
rozsahu  ve  výši:  
I.kategorie  do  hodnoty  79.999,-  
II.kategorie  od  hodnoty  80.000,-  Kč  do  399.999,-  Kč.  
  
Výsledek  hlasování:  Pro  3,  Proti  1  (p.  Hurtová),  Zdrželi  se  3  (p.  Svobodová,  p.  Ambrožová,  p.  
Tesner)
Usnesení  č.  8/18/2020  nebylo  schváleno.  
  
Starostka  obce  navrhuje  nové  hlasování  ve  znění,  jak  bylo  předloženo  zastupitelům.  
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Návrh  usnesení:  
Vzhledem  ke  zvýšeným  cenám  v  posledních  letech  za  dodávky,  služby  a  stavební  práce  navrhuje  
starostka  aktualizaci  směrnice  č.  6/2016  o  zadávání  veřejných  zakázek  malého  rozsahu  v    
I.kategorii  zakázek  dle  výše  předpokládané  hodnoty  0,-  Kč  do  99  999,-  Kč  
II.kategorii  zakázek  dle  výše  předpokládané  hodnoty  100  000,-  Kč  do  399  999,-  Kč  
III.kategorie  beze  změny  
  
Výsledek  hlasování:  Pro  4,  Proti  3  (p.  Sommerová,  p.  Ungerová),  Zdrželi  se  –  1  (p.  Kořán)  
Usnesení  č.  9/18/2020  bylo  schváleno.  
  
  
Bod  8.  Schválení  podání  žádosti  o  dotaci  na  obnovu  komunikace  Příkrá    
  
Na  rok  2021  byl  vyhlášen  MMR  dotační  program  na  obnovu  komunikací.  Stav  ul.  Příkrá  je  
dlouhodobě  havarijní,  v  minulosti  byla  již  zpracována  projektová  dokumentace  (PD)  paní  
Sommerovou,  ale  k  realizaci  nedošlo.  Nyní  byla  PD  upravena  a  doplněna.  Je  projednána  na  odb.  
dopravy  a  správy  komunikací  a  podána  k  vydání  stanoviska.  Náklady  dle  PD  jsou  předpokládány  ve  
výši  1  950  292  Kč  vč.  DPH.  Dotace  by  činila  80%,  tj.  1  560  233,60  Kč,  vlastní  zdroje  390  058,40  Kč.  
Lze  předpokládat,  že  veřejným  výběrovým  řízením  bude  dosažena  cena  nižší.  
  
Paní  Sommerová  upozorňuje,  že  navýšení  ceny  je  alarmující  a  zvýšení  o  900  tis  oproti  PD,  kterou  
zpracovala  ona,  je  nepřijatelné.  
  
Paní  starostka  odpovídá,  že  sama  paní  Sommerová  jí  při  předávání  podkladů  upozorňovala,  že  je  
třeba  hotovou  PD  prověřit.  PD  po  prověření  byla  přepracována  tak,  aby  bylo  maximálně  zabráněno  
zaplavování  pozemků  pod  ulicí  K  Třešňovce.  S  rozsahem  Výkazu  výměr  (VV)  se  paní    Sommerová  
může  seznámit  na  obecním  úřadě.  
  
Návrh  usnesení:  
Zastupitelstvo  obce  schvaluje  podání  žádosti  o  dotaci  MMR  na  rok  2021  z  Programu  Podpora  
obnovy  a  rozvoje  venkova  na  akci  ,,Obnova  místní  komunikace  Příkrá,  zničené  přívalovými  dešti  
v  obci  Karlík,,  se  závazkem  spolufinancování  projektu  z  rozpočtu  obce  ve  výši  390  058  Kč,  uvedené  
v  žádosti  o  poskytnutí  dotace.    
Výsledek  hlasování:  Pro  7,  Proti    0,  Zdrželi  se  0  
Usnesení  č.  10/18/2020  bylo  schváleno.  
  
Bod  9.  Schválení  podání  žádosti  o  dotaci  na  Studii  a  Projekt  ,,Hospodaření  se  srážkovými  
vodami  –  Karlík  –  západní  zóna  
Jedná  se  o  dotaci  z  rozpočtu  Středočeského  kraje  -  Fond  podpory  včasné  přípravy  projektů  EU  
2021+  a  NIP.  Studie  je  podporována  ve  výši  90%,  projekty  ve  výši  50%.  Předpokládané  náklady  na  
Studii  150  000,-  Kč  (vlastní  zdroje  15  000,-  Kč),  projekt  350  000,-  Kč  (z  toho  vlastní  zdroje  135  000,-  
Kč)  
  
Paní  Sommerová  se  studií  souhlasí,  ale  s  projektem  ne.  Částka  za  projekt  se  jí  zdá  příliš  vysoká.  
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Paní  starostka  argumentuje,  že  se  jedná  skutečně  jen  o  odhad.  O  konkrétních  možnostech  bude  
zastupitelstvo  jednat.    
  
  
Návrh  usnesení:  
Zastupitelstvo  obce  Karlík  schvaluje  podání  žádosti  o  dotaci  na  Studii  a  Projekt  ,,Hospodaření  se  
srážkovými  vodami  –  Karlík  –  západní  zóna.  
Výsledek  hlasování:  Pro  7,  Proti  0,  Zdrželi  0  
Usnesení  č.  11/18/2020  bylo  schváleno.  
  
Bod  10.  Schválení  kupní  smlouvy  pozemek  parc.č.  1871/32  
Usnesením  č.  5/16/2020  bylo  schváleno  převedení  kanalizační  a  vodovodní  sítě  do  vlastnictví  obce  
bezúplatně  na  základě  darovací  smlouvy  a  uzavření  kupní  smlouvy  na  pozemek  č.  1871/32  za  cenu  
ve  výši  70  600,-  Kč.  Starostka  předložila  kupní  smlouvu.    
Paní  Sommerová  upozorňuje,  že  není  jasný  předmět  koupě.  
Pan  Kořán  se  připojuje  k  diskusi  a  vysvětluje,  že  jemu  je  právně  předmět  koupě  jasný  a  je  takto  
v  pořádku.  
Návrh  usnesení:  
  
Zastupitelstvo  obce  souhlasí  s  odkoupením  pozemku  parc.  č.  1871/32,  k.ú  Karlík  do  vlastnictví  obce  
Karlík    za  cenu  70  600,-  Kč  a  pověřuje  starostku  podpisem  Kupní  smlouvy.    
  
Výsledek  hlasování:  Pro  7,  Proti  0,  Zdrželi  se  0  
Usnesení  č.  12/18/2020  bylo  schváleno.  
  
Bod  11.  Schválení  darovací  smlouvy  
Usnesením  č.  5/16/2020  bylo  zároveň  schváleno  převedení  kanalizační  a  vodovodní  sítě  do  
vlastnictví  obce  bezúplatně  na  základě  darovací  smlouvy  
  
Byly  vzneseny  pochybnosti  u  délky  kanalizace,  starostka  prověří,  zda  je  délka  sítě  kanalizace  
uvedena  správně.  
  
Návrh  usnesení:  
Zastupitelstvo  obce  schvaluje  bezúplatný  převod  kanalizační  a  vodovodní  sítě  na  pozemku  parc.  č.  
1871/32,  k.  ú.  Karlík  do  vlastnictví  obce  Karlík,  s  tím,  že  přesná  délka  sítí  bude  po  prověření  přesně  
uvedena  ve  finálním  znění  smlouvy  a  pověřuje  starostku  podpisem  této  darovací  smlouvy.  
Výsledek  hlasování:  Pro    7,  Proti  0,  Zdrželi  se  0  
Usnesení  č.  13/18/2020  bylo  schváleno.  
  
Bod  12.  Schválení  darovací  smlouvy  
Část  vodovodní  a  kanalizační  sítě  v  ul.  Pod  Krásnou  strání  byla  vlastníkem  nabídnuta  obci  
k  bezúplatnému  převodu.  
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Návrh  usnesení:  
Zastupitelstvo  obce  schvaluje  bezúplatný  převod  kanalizační  a  vodovodní  sítě,  na  pozemku  parc.  č.  
1871/32,  k.  ú  Karlík  do  vlastnictví  obce  Karlík  a  pověřuje  starostku  podpisem  darovací  smlouvy.  
Výsledek  hlasování:  Pro  7,  Proti  0,  Zdrželi  se  0  
Usnesení  č.  14/18/2020  bylo  schváleno.  
  
Bod  13. Návrh na změnu kategorie komunikace    
Jedná se o část ulice Blatnická, která byla převedena do vlastnictví obce, vedené v pasportu
komunikací jako ÚK 16 na pozemcích parc.č. 1677 a 1871/4, k.ú. Karlík, a zařadit ji do
kategorie místní komunikace. Na komunikaci je zpracována PD a v případě vyhlášení dotace
bude podána žádost a stavba by proběhla v roce 2022.

Paní Sommerová uvádí že občané si přejí, aby byla komunikace opravena.
Paní starostka odpovídá, že byl povrch upraven štěrkem a obnova povrchu je plánovaná
v roce 2022.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje zařazení účelové komunikace vedené v pasportu
komunikací obce jako ÚK 16 do kategorie místní komunikace a pověřuje starostku zpracováním
žádosti o zařazení této komunikace do kategorie místní komunikace.
  
Výsledek  hlasování:  Pro  7,  Proti  0,  Zdrželi  se  0  
Usnesení  č.  15/18/2020  bylo  schváleno.  
  
Bod  14.  Žádost  o  směnu  pozemků  mezi  parc.č.  1408/48  a  1400/1,  k.ú.  Karlík  
Při  výstavbě  komunikace  v  ul.  Za  Struhama  a  K  Vodárnám  došlo  při  výstavbě  komunikace  v  oblasti  
křižovatky  k  neoprávněnému  záboru  části  pozemku  parc.  1408/48  v  rozsahu  cca  15  m2.  Tato  
skutečnost  nebyla  do  současnosti  vyřešena.  Nynější  vlastník  pozemku  hodlá  pozemek  oplotit  a  
navrhuje  vyřešení  směnou  za  část  pozemku  ve  vlastnictví  obce,  s  tím  že  zůstane  v  ul.  K  Vodárnám  
zachován  pás  zeleně  ve  stejné  šířce  jako  je  u  dalších  plotů  v  ul.  K  Vodárnám.  Na  vlastní  náklady  
provede  úpravu  sloupů  f.  Cetin,  tak  aby  nezasahovaly  do  oplocení.        
Paní  Sommerová  má  jiný  názor  a  nesouhlasí  s  zužováním  komunikace  a  směnou  pozemků.  
  
Pan  Kořán  navrhuje  uvedený  pozemek  odkoupit.  
  
S  tímto  řešením  majitel  bohužel  nesouhlasí.  
  
Paní  starostka  navrhuje  tento  letitý  spor  vyřešit  jednou  pro  vždy  a  navrhovaná  varianta  směnnou  
povede  k  oboustranné  spokojenosti.  
  
Paní  Hurtová  vysvětluje,  že  varianta  bezúplatného  převodu  nebo  prodejte  pouze  zabrané  
komunikace  v  tuto  chvíli  nepřipadá  v  úvahu.  Majitel  s  jinou  variantou  nesouhlasí.  Není  tedy  v  tuto  
chvíli  jiná  možná  varianta,  jak  situaci  vyřešit.  
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo  obce  Karlík  předběžně  souhlasí  se  směnou  částí  pozemků  parc.  č.  1408/48  a  1400/1,    
k.  ú.  Karlík  a  pověřuje  starostku  k  přípravě  podkladů  s  tím  spojených.    
  
Výsledek  hlasování:  Pro  6,  Proti  1  (p.  Sommerová),  Zdrželi  se  0  
Usnesení  č.  16/18/2020  bylo  schváleno.  
  
Bod  15.  Povolení  stavby  garáže  na  pozemku  parc.  č.  1457,  k.  ú.  Karlík  
Vlastník  pozemku  parc.  č.  1457,  k.  ú.  Karlík  žádá  o  stanovisko  k  záměru  stavby  plechové  garáže  pro  
stavební  řízení.  
Komise  ÚP  posoudila  záměr  a  vzhledem  k  tomu,  že  stavba  není  v  rozporu  s  plánovanými  regulativy  
ÚP  a  doporučila  vydat  kladné  stanovisko.    
  
Pan  Bajer  doplňuje  informace,  že  se  bude  jednat  o  stavbu  dočasnou  –  pouze  k  účelu  parkování  
jejich  vozidel,  aby  zbytečně  nezabíral  zaparkovanými  vozy  prostor  na  veřejné  obecní  komunikaci.  
  
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje vydání kladného stanoviska k záměru stavby garáže na
pozemku parc. č. 1457,k.ú. Karlík.
  
Výsledek  hlasování:  Pro  5,  Proti  0,  Zdrželi  se  2  (p.  Sommerová  a  p.  Ungerová)  
Usnesení  č.  17/18/2020  bylo  schváleno.  
  
Bod  16.  Různé  
-  

-  

Výsledky  dílčího  přezkoumání  hospodaření  za  rok  2020  –  proběhlo  26.11.2020  se  závěrem:  
Nebyly  zjištěny  chyby  a  nedostatky.  Byli  jsme  pochváleni.  
  
Dohoda  vlastníků  navazující  kanalizace  Karlík/Dobřichovice  –  byla  ze  strany  Dobřichovic  
schválena  bez  připomínek,  podpis  předpokládáme  příští  týden.  

  
-  

-  

-  

Soudní  jednání  s  AQC  –  předvolání  na  21.1.2021  –  starostka  sjedná  schůzku  paní  
Sommerové  s  JUDr.  Šimsovou  za  účelem  předání  dalších  informací.  
  
Soudní  jednání  mlýn/nádržka  –  jsou  přiřazeni  soudcům  –  podali  jsme  návrh  na  spojení  věci  a  
přikázání  pražskému  soudu,  zatím  nebylo  rozhodnuto.  
  
Hodnocení  nabídek  Koncesního  řízení  na  provozovatele  vodovodu  –  zpracovává  se  
protokol,  jediný  zájemce  AQC,  s  výsledky  budou  zastupitelé  seznámeni  a  schvalování  by  
mělo  proběhnout  na  dalším  ZZO  dne  16.12.2020.  

  
Paní  Sommerová  navrhuje,  aby  jednání  kontrolního    a  finančního    výboru  nebylo  uskutečněno  kvůli  
covidové  situaci  do  konce  roku  2020  a  žádá  o  souhlas  přesunutím  na    I.Q    2021.  
  
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Karlík souhlasí s přesunem termínu jednání finančního a kontrolního
výboru z důvodu coronavirové krize do 1.Q 2021.
  
Výsledek  hlasování:  Pro  7,  Proti  0,  Zdrželi  se  0    
Usnesení  č.  18/18/2020  bylo  schváleno.  
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Pan  Kořán  odchází  ve  20.00  hod.  
  
Bod  17.  Diskuse    
Pan  Šimek  se  dotazuje,  kde  je  měrný  žlab,  protože  několikrát  byl  svědkem,  že  v  místě  komunikace  
do  Dobřichovic  postává  fekální  vůz.  Paní  starostka  odpovídá,  že  nezvyklou  situaci  je  dobré  vždy  
vyfotit  a  předat  informaci  obratem  na  obecní  úřad.  Taková  informace  bude  prověřena.  
Starostka  dodává,  že  poptává  kouřové  zkoušky,  které  by  měly  prověřit,  zda  není  někde  problém  
s  vypouštěním  dešťových  svodů  do  obecních  kanalizačních  sítí.  
  
Bod  18.  Závěr  
Zasedání  Zastupitelstva  obce  Karlík  bylo  ukončeno  ve  20.07  hod.      
  
  
Zapisovatel:  
  Eva  Ledvinková    

  

                                                                    podpis:  ……………………….    

  
  
Ověřovatelé:    
Monika  Hurtová                                              

  

                      podpis:  ……………………….  

Martina  Ambrožová                                                                                                  podpis:  ……………………….  
  
  
  
  
    Jana  Svobodová  
Starostka  obce  Karlík  
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