Zápis
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Karlik
konaného dne 16. 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: 8
Bod 1. Zahájeni zasedání zastup itelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Karlik bylo zahájeno v 18.10 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. 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 pani Evu Ledvinkovou, na ověřovatele paní Moniku
Hurtovou a pani Martinu Ambrožovou
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík určuje zapisovatelem Evu Ledvinkovou a jako ověřovatele Moniku
Hurtovou a Martinu Ambrožovou.
výsledek hlasováni: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usneseni č. 1/19/2020 bylo přijato.

Bod 3. Projednání námitek, návrhů, schválení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva:
K zápisu z 18. ZZO nebyly předem předloženy ze strany zastupitelů žádné námitky ani připomínky.
Pan Kořán požádal o opravu v nás|edujÍcÍch bodech zápisu z minulého zasedání zastupitelstva
obce:
Bod 7. Aktualizace směrnice č. 6/2016
V zápise bylo chybně uvedeno hlasováni pana Kořána a celkový počet hlasovacích bodů
neodpovídal počtu zastupitelů. Správně je tedy takto:
Návrh usneseni:
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
l.kategorii zakázek dle výše předpokládané hodnoty O,- KČ do 99 999,- KČ
//.kategorii zakázek dle výše předpokládané hodnoty 100 000,- KČ do 399 999,- KČ
///.kategorie beze změny
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 3 (p. Sommerová, p. Ungerová, p. Kořán), Zdrželi se O
Usnesení č. 2/19/2020 bylo pňjato.
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Dále pan Kořán žádá o dop/něnl k bodu
Bod 10. Schválení kupní smlouvy pozemek parc.č. 1871/32
Původní text opraven na.'
Pan Kořán se připojuje k diskusi a vysvětluje, že jemu je právně předmět koupě jasný a po seznámeni se znaleckým posudkem je takto v pořádku.
Paní Sommerová žádá o opravu v zápise z minulého zasedání zastupitelů v nás/edu/íclm bodě.
Bod 8. Schválení podání žádosti o dotaci na obnovu komunikace Příkrá
V textu bylo opakovaně chybně uvedeno, že pani Sommerová zpracovala původní projekt na ulici
Příkrou. Uvádíme tedy na pravou míru. Paní Sommerová zadala zpracování projektu na ulici
Příkrou včetně cenového rozpočtu. Sama jej nezpracovala.

Po těchto úpravách starostka navrhuje zápis z 18.ZZO schválit.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Karlik schvaluje zápis z 18.ZZO po opravách dle výše uvedených připomínek.
výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 3/19/2020 bylo přijato.
Bod 4. Schváleni programu

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desice. Program byl zadán jednotlivým členům za3tupite|gtva.

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
g.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§95 odst.1)
Projednání námitek, návrhů, schválení zápisu z minulého ZZO
Schváleni programu zastupitelstva obce
Dohoda vlastníků provozně souvisejicích vodovodů
Koncesní řízení na provozovatele vodovodu
Schválení výše vodného na rok 2021
Rozpočtové opatření 7/2020
Schváleni rozpočtu na rok 2021
odpisový pIán - Aktualizace příloh
Vyřazovací protokol č. 2
Různé
Diskuse
Závěr

Návrh usneseni:

Zastupitelstvo obce Karlik schvaluje program 19. ZZO.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 4/19/2020 bylo schváleno.
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Bod 5. Dohoda vlastníků provozně souvisejÍcÍch vodovodů
Dohoda byla vypracována ve spolupráci s obcí Lety, zastupitelům byla zaslána 25.11.2020.
Paní Sommerová zásadně nesouhlasí s předloženou koncepci Dohody s obcí Lety a s navrženým
způsobem provozováni. Opakovaně vysvětlovala své důvody, již dřive předala mimo jiné i návrh
zásad pro vypracování Dohody mezi obcemi Karlík a Lety, který navazoval na současný způsob
provozování, tj. se samostatnou ka|ku|ací vodného pro Karlík. Spolupráci s okdnlmi obcemi
nevylučuje. Ale její návrhy nebyly akceptovány. Dále paní Sommerová sdělila své výhrady k
některým bodům dohody.
Paní starostka oslovila zastupitele, zda mají k dohodě s Lety nějaké připomínky. Nikdo další se
nevyslovil. Vyzvala tedy k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu vlastníků provozně souvisejÍcÍch vodovodů a pověřuje
starostku k jejímu podpisu.
Výsledek hlasovánI: Pro 4, Proti 1 (p. Sommerová), Zdrželi se 2 (p. Ungerová, p. Kořán)
Usnesení č. 5/19/2020 bylo schváleno.
Bod. 6 Koncesní řízení na provozovatele vodovodu
Na základě dohody s obci Lety bylo koncesní řízení realizováno společně s obcí Lety a to s jednou
společnou cenovou ka|kL||ací ceny vodného na rok 2021. Do koncesního řízeni se přihlásil pouze
jediný uchazeč a to stávající provozovatel společnost Aquaconsult s.r.o.
Proběhla diskuse paní Sommerové a přítomné paní ing. Jáglové ze společnosti VRV - firmy
zajišťující koncesní řízení na vodovod. Dotazy pani Sommerové byly zodpovězeny. Paní
Sommerová avizuje, že bude hlasovat proti tomuto návrhu z mnoha důvodů, které opakovaně
sdělila.
Do diskuse se přihlásil pan Š. s vyjádřením doslovně totožných připomínek k Dohodě vlastníků a
průběhem Koncesního řízení, jako uvedla paní Sommerová. Požadoval zrušení proběhlého
Koncesního řízení, podáni nové výpovědi provozovateli a opakováni výběrového řízení.
Starostka s jeho názory nesouhlasila, obec by tím nic nezískala a další rok by byla vázána
nevhodnou, zastaralou smlouvou.
Ing. Jáglová informuje zastupitele, že se spol. AQC probíhá také komunikace na téma Porovnání
kalkulace a skutečnosti za rok 2019. Předložené porovnání bylo Karlíkem rozporováno a spol. AQC
byla vyzvána, aby porovnání opravila dle skutečnosti.
Pan Kořán se vyjadřuje ke koncesnímu řízení. Die jeho názoru jsme byli v časové nevýhodě.
Domnívá se, že díky této skutečnosti se do koncesního řízení přihlásil pouze jediný uchazeč a to
současný provozovatel. To, že celé koncesní řízení a jeho podklady vykazuji dílčí nedokonalosti
také zmiňuje. Rozumí také argumentaci paní ing. jáglové, že společná kalkulace je pro Karlík
z hlediska výše ceny vodného výhodou. Co je dle jeho názoru podstatné, že se nakonec i s těmito
drobnými nedostatky podařilo dohodnout se na vzájemné spolupráci s Lety, což se žádnému
z minulých zastupitelstev za dlouhá léta nepodařilo. Smlouva je připravena k podpisu. A čas ukáže
na chyby, které bude třeba v budoucnu napravit.
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Ing. Jáglová argumentuje, že pro koncesní řízení se snažili a také oslovili celkem tři provozovatele,
ale bohužel se do výběrového řízení přihlásil pouze jediný. Společnosti AQC splnila všechny
potřebné podmínky dané koncesním řizenIm.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje provozovatele vzešlého z koncesního řízeni, společnost AQC a
pověřuje starostku, podpisem smlouvy.
Výsledek hlasováni: Pro 6, Proti 1 (p. Sommerová), Zdrželi se O
Usnesení č. 6/19/2020 bylo schváleno.

Bod 7. Schválení výše vodného na rok 2021
V roce 2020 samostatnou kalkulací pouze pro Karlik byla cena vodného 45,38 bez DPH, s DPH
49,92 KČ bez pachtovného.
Na základě koncesního řIzeni byla vybrána společnost AQC, která předložila cenovou kalkulaci pro
vodné pro rok 2021 bez pachotovného. Výsledná cena vodného pro rok 2021 činí 41,99 Kč VC. DPH
za m3 (tj. 1000 litrů), což je oproti roku 2020, díky společné kalkulaci s Lety o 7,93 Kč/m3 nižší.
Po započteni pachtovného pro Karlík i Lety, na základě Plánu obnovy, které v případě naší obce
bylo doposud odkládáno z rozpočtu obce, je konečná cena 50,89 Kč vC. DPH (46,26 bez DPH).
Dojde tedy ve výsledku k navýšeni o 0,97 haléřů za m3 (l 000 litrů). Na nesprávný postup při
kumulováni prostředků na obnovu vodovodnI infrastruktury jsme byli upozorněni MF. Bylo
doporučeno, abychom do ceny vodného zahrnuli také prostředky na obnovu.
Společnost AQC byla vyzvána k podání vysvětlení některých položek v kalku|acl na rok 2021,
následně bude projednáno a v případě dosaženi změny by byla změna promítnuta do pachtovného.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vodné pro rok 2021 ve výši 46,26 Kč/m3 bez DPH, t.j 50,89 Kč /m3
vC. DPH s tím, že případná úprava zisku by se následně promítla do navýšeni pachtovného.
výsledek hlasováni: Pro 6, Proti 1 (p. Sommerová), Zdrželi se O
Usneseni č. 7/19/2020 bylo schváleno.
Bod 8. Rozpočtové opatření č. 7/2020
Rozpočtové opatření č. 7/2020 bude sestaveno k 31.12.2020, z tohoto důvodu je potřeba pověřit
starostku obce jeho schválením. na dalším zasedání v roce 2021 bude rozpočtové opatření
předloženo zastupitelům a vzato na vědomí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Karlik pověřuje starostku sestavením rozpočtového opatřeni
k 31.12.2020.
výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 8/19/2020 bylo schváleno.
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Bod 9. Schválení rozpočtu na rok 2021

Byl sestaven rozpočet na rok 2021, který byl přednostně zaslán zastupitelům k vyjádřeni a
připominkování. Všechny dotazy byly zodpovězeny, Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce včetně
všech příloh dne 27.11.2020. K dnešnímu dni došlo ke změnám, které je třeba zohlednit v rozpočtu.
jedná se o proběhlé koncesní řízení na kanalizaci a vodovou, kde dojde k změně výše
pachtovného, které bude vybíráno za kalendářní rok. Je tedy nově zahrnuto do rozpočtu. V minulých
letech bylo vybíráno nájemné (nyní pachtovné) zpětně za uzavřený kalendářní rok.
Pani Sommerová žádá o přesunutí 600 tis. KČ z položky č. 3631 - Veřejné osvětlení (na plánovanou
investici do výměny osvětlovacIch těles) do položky 2212 - Silnice. její žádost nebyla zastupitely
akceptována.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje upravený rozpočet na rok 2021 jako vyrovnaný. Byly upraveny
příjmy v § 2321 na 100 000,-, dále byl změněn § 2310 na 260 000,- a snížen § 6330 na 405 000,,-.
Ve výdajích byl snížen § 6330 na 405 000 kC a navýšen § 2212 na 886 000 Kč. příjmy a výdaje tedy
činí 8 566 943 KČ, splátky úvěru v částce 336 000 KČ budou financovány z prostředků minulých let.
jako závazné ukazatele zastupitelstvo schvaluje členěni na paragrafy.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi O
Usnesení Č. 9/19/2020 bylo schváleno.
Bod 10 odpisový plán - Aktualizace příloh
Aktualizace majetku, pořízení multikáry a nový kopírovací stroj.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje odpisový plán - směrnice č. 4/2020 s platnosti od 1.1.2020.
Výsledek hlasováni: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 10/19/2020 bylo schváleno.

Bod 11. Vyřazovací protokol č. 2
V prosinci proběhla fyzická inventura majetku obce Karlik. Inventarizační komise navrhla k vyřazení
drobný majetek, který je bud' nefunkční, zastaralý nebo opotřebovaný. Jedná se o 2 ks čalouněných
židlí, kovový příruční trezor, flashdisk Kingston, telefon Panasonic, nefunkční motorovou pilu
Homelite a staré tokeny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazovací protokol č. 2/2020.
výsledek hlasování Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 11/19/2020 bylo schváleno.
Bod 12.Různé
-

Starostka informuje o jednání RDB (Region Dolní Berounka) - za účasti nového radního pro
dopravu Stře. kraje, nechyběli ani zástupci dopravců Ropid a IDSK. Z důvodu pandemie byl
krajskému úřadu krácen rozpočet, hledají rezervy, prozatím budou utlumeny dotační tituly,
z rozpočtu kraje jde na dopravní obslužnost 40%, je připravován od roku 2022 jiný systém
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plateb (pravděpodobně kapitační) tím by mělo dojít i k narovnání poměrů současných plateb,
očekává se zvýšení tarifů, které nebyly 9 let zvyšovány, bylo dojednáno obnovení pravidelných schůzek starostů s dopravci.
-

Starosta Dobřichovice informoval o záměru pořádáni tradičního závodu - Drači lodě - 8.
května 2021

-

Další plánovaná akce - Královský průvod - 5. + 6. června 2021
Zastupitelé byli informováni o uzavření obecního úřadu ve dnech 23.12. 2020 - 4.1.2021- z důvodu
čerpáni řádné dovolené zaměstnanci úřadu

Bod 13. Diskuse
Bod 14. Závěr

Zasedání Zastupitelstva obce Karlik bylo ukončeno ve 20.11 hod.

Zapisovatel:

podpis, ...

Eva Ledvinková

Ověřovatelé:
Monika Hurtová

podp

Martina Ambrožová

jana vobodov"
Starostka obce Karlík
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