Zápis
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Karlík
konaného dne 15. března 2021
v budově Obecního úřadu Karlík od 18.30 hodin

Přítomni: Jana Svobodová, Monika Hurtová, Olga Ungerová, Martina Ambrožová, Mgr. Jan Kořán
Omluveni: Ing. Marie Sommerová, Tomáš Tesner,
Mgr.Jan Kořán avizoval pozdní příchod
Počet občanů: 4
Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Karlík bylo zahájeno v 18.32 hod. Janou Svobodovou. Starostka
prohlásila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala, že jsou přítomni 4 zastupitelé
z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva, Zastupitelstvo je tedy 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 4, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/20/2021 bylo přijato.
Bod 3. Projednání námitek, návrhů, schválení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva:
K zápisu z 19. ZZO nebyly předloženy ze strany zastupitelů žádné námitky ani připomínky.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje zápis 19.ZZO, tak jak byl zveřejněn.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/20/2021 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.
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Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zahájení
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§95 odst.1)
Projednání námitek, návrhů, schválení zápisu z minulého ZZO
Schválení programu zastupitelstva obce
Rozpočtové opatření č. 7/2020
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Vyhláška o místním poplatku z pobytu
Schválení ceníku – Hřbitovní služby
Veřejnoprávní smlouva s MP Řevnice
Schválení uzavření DPP – knihovna
Schválení Dodatků PID 1. čtvrtletí 2021
Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v obci Karlík 2021-2030
Plán financování obnovy vodovodu ve spoluvlastnictví Lety/Karlík 2021–2030
Záměr uzavření smlouvy o výpůjčce – Z BOX – Zásilkovna
Informace o stavu třídění odpadu v Karlíku
Informace k provozování vodovodu a kanalizace
Žádosti o poskytnutí finanční podpory
Různé
Diskuse
Závěr

Starostka navrhuje doplnění programu o bod:
Rozhodnutí o výjimce ze stavební uzávěry – č.p. 241 – jako bod 18.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplnění programu 20. ZZO o bod č. 18.
Rozhodnutí o výjimce ze stavební uzávěry – č.p. 241
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.3/20/2021 bylo schváleno.
Rozšířený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§95 odst.1)
Projednání námitek, návrhů, schválení zápisu z minulého ZZO
Schválení programu zastupitelstva obce
Rozpočtové opatření č. 7/2020
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Vyhláška o místním poplatku z pobytu
Schválení ceníku – Hřbitovní služby
Veřejnoprávní smlouva s MP Řevnice
Schválení uzavření DPP – knihovna
Schválení Dodatků PID 1. čtvrtletí 2021
Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v obci Karlík 2021-2030
Plán financování obnovy vodovodu ve spoluvlastnictví Lety/Karlík 2021–2030
Záměr uzavření smlouvy o výpůjčce – Z BOX – Zásilkovna
Informace o stavu třídění odpadu v Karlíku
Informace k provozování vodovodu a kanalizace
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17.
18.
19.
20.
21.

Žádosti o poskytnutí finanční podpory
Rozhodnutí o výjimce ze stavební uzávěry – č.p. 241
Různé
Diskuse
Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje program 20. ZZO.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.4/20/2021 bylo schváleno.
Bod 5. Rozpočtové opatření č. 7/2020
Na základě usnesení č.7/2020 starostka schválila rozpočtové opatření 7/2020.
Od zastupitelů nepřišly žádné dotazy.
Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření 7/2020 na vědomí

Bod 6. Rozpočtové opatření č. 1/2021
Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 1/2021. Zejména se jedná o navýšení § 2310
Pitná voda o nájemné za vrty a vodovod za rok 2020. Na výdajové straně byl navýšen § 2310 Pitná
voda a 2321 Kanalizace, dále byl navýšen § 3639 Komunální služby na odkup pozemků a ponížen
§ 3631 Veřejné osvětlení. Rozpočtové opatření je vyrovnané, nedochází k čerpání prostředků
z minulých let.
Na dotaz ze strany zastupitelky Ing. Sommerové bude odpovězeno v průběhu tohoto týdne.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.5/20/2021 bylo schváleno.

Bod 7. Vyhláška o místním poplatku z pobytu
Od 1.1.2021 vstoupila v platnost úprava zákona o místních poplatcích, z tohoto důvodu došlo
k doplnění Obecně Závazné Vyhlášky pro Karlík. Zastupitelé byli s doplněním seznámeni.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu obce Karlík
č. 1/2021.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/20/2021 bylo schváleno.
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Bod 8. Schválení ceníku – Hřbitovní služby
Od 1.1.2021 byla zrušena regulace cen nájemného za hrobová místa. Pro porovnání byly vyčísleny
náklady na údržbu hřbitova v roce 2020 a bylo zjištěno, že náklady překračují současnou výši
platby. Starostka navrhuje ponechání částky 5,- Kč /m2/rok hrobového místa a zvýšení ceny za
služby dle vyčíslených skutečných nákladů v roce 2020 na 140,- Kč za m2/rok, oproti původní
částce 100,- Kč.
Paní Sommerová se písemně před ZZO dotazuje na Dodatky ke smlouvám s obcemi, které se
spolupodílejí na nákladech za hřbitovní služby a údržbu – ve smyslu sjednocení textu. Starostka
odpovídá, že vzhledem k tomu, že spolupráce mezi obcemi funguje, není zatím nutné zpracovávat
nové dodatky. Řeší se urgentnější záležitosti, zanedbané v předcházejících letech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje úpravu ceníku hřbitovních služeb ve výši 5,- Kč/m2/rok za
nájem hrobového místa a 140,- Kč/m2/rok za služby.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/20/2021 bylo schváleno.
Nově příchozí pan Mgr. Jan Kořán v 18.45 hod.
Bod 9. Veřejnoprávní smlouva s Městskou policií (dále MP) Řevnice
Smlouva s MP Černošice končí k 31.3.2021 činnost v Karlíku. Nově ji může nahradit MP Řevnice,
která se přihlásila do společného výběrového řízení obcí Dobřichovice/Řitka/Karlík.
Dotaz občana p. Tláskala. Co je důvodem změny MP byl zodpovězen. Starostka informovala, že
smlouva byla MP Černošicemi vypovězena a bude řádně ukončena k 31.3.2021.
Dosud bylo v rámci dosavadní smlouvy ročně slouženo 365 hodin a nyní je plánováno 416 hodin za
stejnou sazbu 200 tis. Kč za rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje uzavření VP smlouvy s Městem Řevnice na služby MP Řevnice
a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi 0
Usnesení č. 8/20/2021 bylo schváleno.
Bod 10. 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, aby zde nedošlo
ke střetu zájmů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík souhlasí s uzavřením smlouvy na činnost knihovnice s paní Olgou
Ungerovou.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č 9/20/2021 bylo schváleno.
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Bod 11. Schválení dodatků PID 1. čtvrtletí 2021
Zvýšení cen PID je stále předmětem jednání. Do intenzivních jednání zapojen pověřený radní pro
dopravu Středočeského kraje pan Petr Borecký. V roce 2020 došlo k propadu tržeb vzhledem
k pandemii a situace se bohužel nezlepšila ani v roce letošním. Připravují se stabilizační opatření.
Bylo avizováno zvýšení jízdného od 1.7.2021 až o cca 20 % a dále od 7.3.2021 bude plánovaně
docházet k omezení frekvence spojů. Z těchto důvodů bude Dodatek ke smlouvám uzavřen
prozatím na 1.Q 2021.
Pro linku 665 ve výši 13 249,20 Kč, pro linku 451 ve výši 7 907,40 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 14 – linka 665 na 1.Q. 2021 ve výší 13 249,20 Kč
a pověřuje starostku jeho podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.10/20/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 13 – linka 451 na 1.Q. 2021 ve výší 7 907,40 Kč
a pověřuje starostku jeho podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/20/2021 bylo schváleno.
Pan Kořán se dotazuje, zda uvažujeme o nějaké plánovaném omezení spojů pro Karlík?
Místostarostka odpovídá, že je to není dost dobře možné, protože nyní nikdo není schopen říci, kdy
se situace změní. Kdy se opět ekonomika nastartuje, kdy začnou děti znovu chodit do školy. Pokud
bychom zásadně zredukovali spoje, mohlo by se nám stát, a to je velké riziko, že se nám
v budoucnu spoje už nepovede vrátit na původní četnost.
Starostka ještě doplňuje, že momentálně ani není možné udělat nějaký relevantní průzkum, který by
ukázal, které spoje jsou pro obec případně nadbytečné.
Další podstatnou věcí je, že Karlík funguje jako výstupní (konečná) stanice, a tudíž je strategicky pro
okolní obce potřebná a výhodná.
Dopravce v této těžké době financuje mzdové a ostatní náklady, ale tržby z jízdného jim bohužel
chybí. Dle informací ze Středočeského kraje je plánováno od července zvýšení ceny jízdného.
Bod 12. Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v obci Karlík pro roky 2021 - 2030
Byla zadána aktualizace Plánů financování obnovy (dále PFO) vodovodu a kanalizace dle nových
vyhlášek. Zpracovala spol. VRV. Výsledkem této aktualizace je snížení povinně akumulovaných
částek na obnovu infrastruktury.
PFO části vlastní vodovodní sítě a kanalizace – potřeba finančních prostředků na obnovu na jeden
rok 485 023,- Kč, doposud bylo alokováno 665 000,- Kč ročně. PFO bude zahrnut do kalkulace cen
za vodné a stočné od roku 2022.
Celkem bude alokováno 515 641,- Kč oproti původně alokovaným 665 000,- Kč ročně.
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Paní Olga Ungerová se dotazuje, co se s těmi naspořenými penězi dále děje?!
Starostka odpovídá, že uspořené peníze se v průběhu času používají na investice v charakteru
obnovy. Což v loňském roce představovala např. oprava elektrorozvodů ve vodojemu po zásahu
bleskem. V letošním roce plánujeme z těchto uspořených peněz financovat obnovu el. rozvaděčů na
vrtech a na kanalizaci se plánuje obnova dvou čerpacích stanic (v ulici Pod kostelem a ulici
Panská).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v obci Karlík
2021 - 2030
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi 0
Usnesení č. 12/20/2021 bylo schváleno.
Bod 13. Plán financování obnovy vodovodu ve spoluvlastnictví obcí Lety/Karlík 2021 – 2030
Samostatně je zpracován PFO pro část vodovodního řadu ve spoluvlastnictví Lety/Karlík, potřeba
finančních prostředků na obnovu na jeden rok 122 472,- Kč, na Karlík ¼ (30 618,- Kč)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje Plán financování obnovy vodovodu ve spoluvlastnictví
Lety/Karlík 2021–2030
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi 0
Usnesení č. 13/20/2021 bylo schváleno.

Bod 14. Záměr uzavření smlouvy o výpůjčce – Z BOX - Zásilkovna
Obec oslovila společnost Zásilkovna (distributor zásilek) s nabídkou na umístění tzv. Z – Boxu –
samoobslužného výdejního místa zásilek. Jde o službu pro občany, zastupitelé byli s nabídkou
seznámeni, je předběžně vytipováno umístění boxu. Obec zveřejní záměr na Úřední desce a
smluvně bude řešeno smlouvou o výpůjčce pozemku (cca 1 m2). Na základě zveřejnění záměru
se může přihlásit i jiná společnost.
Obec by pozemek poskytla bezplatně. S přihlédnutím k charakteru nabízené služby občanům.
Návrh umístění boxu na pozemku obce Karlík, parcelní číslo 1583, k.ú. Karlík, tj. vlevo od budovy
Obecního úřadu Karlík.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje zveřejnění záměru vypůjčení pozemku ve vlastnictví obce pro
instalaci boxu – samoobslužného výdejního místa, cca 1 m2 na parcelním čísle 1583, k.ú.Karlík.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi 0
Usnesení č. 14/20/2021 bylo schváleno.
Bod 15. Informace o stavu třídění odpadu v Karlíku
Bod zařazen do programu na žádost paní Sommerové, která je nepřítomná.
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Porovnání roku 2019 a 2020:
Rok 2019: Celkové výdaje na likvidaci odpadu činily 604 576,76 Kč. Příjmy obce v položce odpady
byly celkem 427 515,50 Kč. Obec Karlík tedy doplácela celkem 177 061,26 Kč.
Rok 2020: Celkové výdaje na likvidaci odpadu činily 627 298,76 Kč. Příjmy obce v položce odpady
byly celkem 512 318,50 Kč. Obec Karlík doplácela celkem 114 980,26 Kč.
Od 1.1. 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadovém hospodářství, jehož cílem je výrazné
zlepšení v oblasti třídění odpadu. Ceny za odvoz a likvidaci směsného a tříděného odpadu budou
v dalších letech poměrně výrazně stoupat. Již nyní přišel požadavek na zvýšení ceny za likvidaci
plastu o 2000,- Kč./t. Region Dolní Berounka (RDB) zahájilo jednání o způsobu likvidace odpadů
v následujících letech, např. založením dobrovolného svazku obcí za účelem následného vzniku
vlastní Svozové společnosti. Další možností v rámci obce je do budoucna např. sběr odpadů Door
to door – tzn. že každý majitel nemovitosti vlastní nádoby na směsný odpad, plasty, papír, bio. Toto
bude předmětem dalších jednání RDB.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí

Bod 16. Informace o provozování vodovodu a kanalizace
Další bod, který si vyžádala paní Sommerová, s požadavkem na písemné zpracování odpovědí na
zaslaných 11. dotazů ze dne 11.3.2021 a jejich přednesení na 20.ZZO a uvedení do zápisu.
Vzhledem k jejich rozsáhlosti nebylo v rámci běžného provozu a prázdninám probíhajících v
minulém týdnu, možné požadavek paní Sommerové splnit a všechny odpovědi připravit.
Pan Kořán se přimlouvá, aby alespoň některé odpovědi zazněly a byly součástí zápisu.
Proběhla diskuse nad bodem č. 6, kde paní Sommerová požaduje zdůvodnění ztráty vody mezi
nátokem do vodojemu a odtokem z vodojemu v Karlíku. Paní starostka oponuje, že ona neví, z čeho
přesně paní Sommerová vychází. Při zběžné kontrole vidí, že se o tak velký únik nejedná. A že se
nejspíš bude jednat o technologickou vodu určenou k výplachům apod.
Pak Kořán se připojuje k písemnému dotazu paní Sommerové na otázku, co se podniká pro posílení
zdrojů pitné vody pro obyvatelstvo a pro zvětšení objemu akumulace vody ve vodojemu.
K bodu požadovanému bodu č. 11 dotazu paní Sommerové paní místostarostka odpovídá, že pro
posílení zdrojů se v minulém roce udělal poměrně zásadní krok. Vybagrování a revitalizace původní
nádržky u mlýna v únoru loňského roku způsobilo velmi zásadním způsobem k postupnému
obnovení zasakování vody v oblasti stávajících vodních zdrojů.
K rozšíření stávající kapacity vodojemu paní starostka upozorňuje na zásadní skutečnosti, které
v tuto chvíli řešíme. Nelze totiž vyjednávat a plánovat rozšíření vodojemu bez jeho legalizace
v katastru nemovitostí, vyřešení nájmu pozemku pod vodojemem od vlastníka Lesů ČR. Absence
těchto chybějících dohod a dokumentů od doby zprovoznění vodojemu bohužel zdržuje další rozvoj
v tomto směru. Vše je ve fázi příprav a jednání ve spolupráci s obcí Lety.
K bodu 10. stav žaloby obce Karlík proti AQC – jednání odročeno na květen 2021.
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Pan Kořán navrhuje oslovit povodí Vltavy k prořezání kolem vodoteče potůčku z Libří na konci
katastru za vodárnami.
Zastupitelstvo bere na vědomí
17. Žádosti o poskytnutí finanční podpory
Obec byla požádána o poskytnutí příspěvku na provoz Hospice Dobrého pastýře v Čerčanech ve
výši 5 000,- Kč nebo dle našich možností, v loňském roce byl hospic využit naším občanem –
doporučuji ke schválení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz Hospice Dobrého pastýře
v Čerčanech ve výši 5 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi 0
Usnesení č.15/20/2021 bylo schváleno.
Dotace na Královský průvod 2021–v minulých letech jsme přispívali 10 000,- Kč, navrhujeme
podporu v této výši.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje poskytnutí příspěvku na Královský průvod ve výši 10 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi 0
Usnesení č. 16/20/2021 bylo schváleno.
Bod 18. Rozhodnutí o výjimce ze stavební uzávěry
Pana Markem Tláskalem byla podána žádost o Výjimku ze stavební uzávěry na rekonstrukci –
nástavbu RD č.p. 241 v obci Karlík. Předložil projektovou dokumentaci. Návrh byl projednán komisí
pro ÚP, která shledala, že rekonstrukce respektuje navrhované regulativy návrhu ÚP a je tedy
možné výjimku vydat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík souhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry obce Karlík pro pana M.
Tláskala k rekonstrukci-nástavba RD č.p. 241, Karlík dle předložené projektové dokumentace.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi 0
Usnesení č. 17/20/2021 bylo schváleno.
Bod 19. Různé
Územní plán – proces pokračuje. S Veřejným projednáním budeme muset počkat na příznivější
epidemiologickou situaci a možná také na teplejší počasí, aby bylo případně možné uskutečnit
veřejné projednání např. pod širým nebem na hřišti u obecního úřadu.
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Bod 20. Diskuse
Pan Tláskal se dotazuje, kdy je plánováno otevření nového dětského hřiště. Dotaz zodpovězen paní
starostkou. Čeká se na příznivější počasí potřebné k dokončení technologicky náročných procesů
pro sportovního litého povrchu a také je třeba vyčkat na obnovení travního porostu.
Pan Velebil se dotazuje, jestli budou do areálu hřiště plánovány prvky pro juniory a dospělé. Paní
starostka zodpovídá, že by se tam prvky už bohužel prostorově nevešly. Ale plánujeme tyto cvičební
prvky osadit v jiné lokalitě. Bude diskutováno na některém z příštích zasedání.
Slovo si vzal pan Velebil. Konstatoval, že přišel hovořit hlavně k paní Sommerové, která je bohužel
nepřítomna. Hovořil o zkušenostech z poslední doby, cítí se nepatřičně atakován paní Sommerovou
prostřednictvím jiných lidí, která se snaží zajistit si jeho podporu. Tato svoje tvrzení přijde zopakovat
na některé z dalších zasedání přímo paní Sommerové.
Dále pana Velebila dlouhodobě trápí situace při výjezdu do ulice Pod Kostelem u kontejnerového
stání. Auta v tomto místě parkují po obou stranách a výjezd je v těchto místech značně nebezpečný.
Situace bude prověřena, ale ani osazení zrcadel nezaručuje možnost krizových situací u kontejnerů.
Paní Hurtová přednesla opakované problémy s venčenými psi a zejména nezabezpečenými psi
vodítkem v zastavěném území obce. Problémem je především nezvladatelný pes p. Kettnera. Bude
neodkladně řešeno ve spolupráci s Policií ČR.

Bod 21. Závěr
Zastupitelstva obce Karlík bylo ukončeno ve 20.42 hod.

Zapisovatel:
Eva Ledvinková

podpis: ……………………….

Ověřovatelé:
Monika Hurtová

podpis: ……………………….

Martina Ambrožová

podpis: ……………………….

Jana Svobodová
Starostka obce Karlík
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