Zápis
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Karlik
konaného dne 20.5. 2021

v budově Obecního úřadu Karlík od 19.00 hodin

Přítomni: Jana Svobodová, Monika Hurtová, Olga Ungerová, Martina Ambrožová, Mgr. Jan Kořán,
Tomáš Tesner
Omluven: Marie Sommerová
Počet občanů: 2
Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Karlik bylo zahájeno v 19,10 hod. předsedající starostkou Janou
Svobodovou. Starostka prohlásila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala, že je
přítomno 6 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 pani Evu Ledvinkovou, na ověřovatele paní Moniku
Hurtovou a pana Tomáše Tesnera.
Návrh usnesen i:
Zastupitelstvo obce Karlik určuje zapisovatelem Evu Ledvinkovou a jako ověřovatele Moniku
Hurtovou a Tomáše Tesnera.
výsledek hlasování Pro 6, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 1/21/2021 bylo přijato.
Bod 3. Projednání námitek, návrhů, schválení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva:
K zápisu z 20. ZZO nebyly předloženy ze strany zastupitelů žádné námitky ani připomínky.
Návrh usneseni
Zastupitelstvo obce Karlik schvaluje zápis 20.ZZO, tak jak byl zveřejněn.
Výsledek hlasovánŕ Pro 6, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 2/21/2021 bylo přijato.
Bod 4. Schválení programu

PředsedajÍcÍ seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informaci zveřejněnou na úřední
desce. Program byl zaslán jednotlivým členům zastupitelstva.
Navržený
1.
2.
3.
4.
5.
6.

program:
Zahájeni
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§95 odst.1)
Projednání námitek, návrhů, schválení zápisu z minulého ZZO
Schválení programu zastupitelstva obce
Závěrečný účet za rok 2020 a účetní uzávěrka 2020
Oprava textu - čÍs|ování usnesení z 19.ZZO
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Doplněni ceníku hřbitovních služeb - kolumbárium
IDOS - Dodatek Č.14 - linka 451, Dodatek č. 15 - linka 665
KOMWAG - dodatek Č.1
Informace o připravě řešení svozu a likvidace odpadů od roku 2022 ve spolupráci
RDB
Představeni projektu, ,,Karlův můstek"
Informace o průběhu soudního jednání s AQC
výroční zpráva knihovna
Zádosti o poskytnutí finanční podpory
Rozpočtové opatřeni č. 2/2021
Informace o výsledcích kontrol obce
Různé
Diskuse
Závěr
V

Starostka navrhuje doplnění programu o body:
výkup části pozemku parc.č. 1871/6 pro chodník z Dobřichovic - jako bod 17.
Smlouva o postoupeni práv a povinností - poskytování právních služeb - jako bod 18.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněni programu 21. ZZO:
výkup části pozemku parc.č. 1871/6 pro chodník z Dobřichovic - jako bod 17.
Smlouva o postoupení práv a povinnostÍ - poskytování právních služeb - jako bod 18.
výsledek hlasováni: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O
Usneseni č. 3/21/2021 bylo schváleno.

Rozšířený program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

zahájeni
Jmenováni zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§95 odst.1)
Projednáni námitek, návrhů, schváleni zápisu z minulého ZZO
Schválení programu zastupitelstva obce
Závěrečný účet za rok 2020 a účetní uzávěrka 2020
Oprava textu - čklováni usnesení z 19.ZZO
Doplnění ceníku hřbitovních služeb - kolumbárium
IDOS - Dodatek Č.14 - linka 451, Dodatek č. 15 - linka 665
KOMWAG - dodatek Č.1
Informace o přípravě řešení svozu a likvidace odpadů od roku 2022 ve
spolupráci ROB
11. Představeni projektu, ,,Karlův můstek"
12. Informace o průběhu soudního jednání s AQC
13. Výroční zpráva knihovna
14. žádosti o poskytnutí finanční podpory
15. Rozpočtové opatřeni č. 2/2021
16. Informace o výsledcích kontrol obce
17. výkup části pozemku parc.č. 1871/6 pro chodník z Dobřichovic
18. Smlouva o postoupení práv a povinností - poskytování právních služeb
19. Různé
20. Diskuse
21. Závěr
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Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje doplněný program 21. ZZO.
výsledek hlasováni: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O
Usneseni Č.4/21/2021 bylo schváleno.
Bod 5. Závěrečný účet za rok 2020 a účetní uzávěrka 2020

Závěrečný účet
Na úřední desce byl zveřejněn návrh závěrečného účtu obce Karlik za rok 2020 spolu se Zprávou o
výsledku přezkoumání hospodařeni obce a včetně všech příloh na úřední desce. Příjmy obce činily
8 963 405,38 kč, výdaje 7 069 440,22 Kč, rozdíl ve výši 1 893 965,16 Kč činil přebytek rozpočtu.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje závěrečný účet obce Karlík za rok 2020 včetně Zprávy
q
výsledku hospodaření za rok 2020 bez výhrad. Zastupitelstvo souh[a$Í s celoročním hospodařením
obce.
výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení Č.5/21/2021 bylo schváleno.

Schválení účetní závěrky obce
Zastupitelstvu byly předloženy účetní výkazy obce (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) a protokol
o schváleni účetní závěrky, který je přÍlohou tohoto zápisu. Účetní výkazy byly sestaveny k 31. 12.
2020. Povinností obce je schválit účetní závěrku do konce června a rozhodnout, jak naloží
s vytvořeným ziskem, který za rok 2020 činil 1 474 830,96 KČ.
Pan Kořán se dotazuje, zda jsou již známé dopady pandemie do rozpočtu obce. Na dalším zasedáním
bude plnění rozpočtu a porovnání s rokem 2020 za I. pdoleti roku 2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlik schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020 a rozhoduje o převodu
vytvořeného zisku v částce 1 474 830,96 KČ na účet ,,nerozdělený zisk".
výsledek hlasování Pro 6, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 6/21/2021 bylo schváleno.
Na Krajský úřad Středočeského kraje byla zaslána žádost o přezkum hospodaření v roce 2021.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí

Bod 6. Oprava textu - äslování usnesení z 19.ZZO

V zápisu z 19.ZZO bylo chybně v usneseních uvedeno číslo zasedání. Opravíme novým zápisem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje opravený zápis z 19. ZZO.
výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O
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Usnesení Č.7/21/2021 bylo schváleno.

Bod 7. Doplněni ceníku hřbitovních služeb - kolumbárium
Při schvalováni nového ceníku hřbitovních služeb jsme opominuli kolumbária, doplňujeme
Nařízením obce Karlík č. 2/2021, cena ve výši 170,- KČ lrok.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje Nařízení obce Karlík Č.2/2021 cena nájemného za kolumbárni
schránku a služby spojené s nájmem na veřejném pohřebišti ve výši 170,- KČ za rok.
Výsledek hlasování Pro 6, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 8/21/2021 bylo schváleno.
Bod 8. IDOS - Dodatek č. 14 - linka 451, Dodatek č. 15 - linka 665
V prvním Q 2021 došlo k navýšení plateb záloh za dopravní obslužnost, v Dodatcích na 1.4. 31.12.2021 došlo ke sníženi částky, i když v porovnání s rokem 2020 k navýšeni dojde. Náklady na
linku 665 pro Karlik jsou 34 612,20 KČ, na linku 451 je 22 569,30 KČ.
Celkem činí zálohy na 2021 pro linku 665 - 47 861,40 Kč, pro linku 451 - 30 476,70 Kč
Paní starostka informuje, že od 1.8.2021 dojde ke zvýšení cen jízdného. Bylo přislíbeno další
jednání o možnostech úspor, např. snížením počtu příjezdů do Karlíka. Ale vzhledem k tomu, že
Karlík slouží jako obratiště autobusů, k tomuto řešeni zatím nedošlo. Se zástupci dopravců je
plánováno jednání na zasedání ROB v červnu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje Dodatek č. 14 pro linku 451 ve výši 22 569,30 KČ za období
1.4. - 31.12. 2021 a pověřuje starostku podpisem.
výsledek hlasovánI: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení Č.9/21/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje Dodatek č. 15 pro linku 665 za období 1.4. - 31.12. 2021
ve výši 34 612,20 Kč a pověřuje starostku podpisem.
výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení Č.10/21/2021 bylo schváleno.

Bod 9. KOMWAG - dodatek Č.1
Na minulém zasedání starostka informovala o požadavku spol. Komwag na zvýšení ceny za
likvidaci plastů o 2000,- KČ/t. Po jednání a prověření situace na trhu v ČR přistoupil ROB na tento
návrh s tím, že naopak bylo, vzhledem ke zlepšení situace ve výkupu papíru, dojednáno sníženi
ceny za likvidaci papíru na O, Kč. Dodatek je uzavírán na 7 měsíců a na poslední čtvrtletí roku 2021
bude dále řešeno podle aktuální situace.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Karlik schvaluje Dodatek č. 1 se spol. Separace Berounsko, zastoupenou
Komwag a.s a pověřuje starostku podpisem.
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výsledek hlasováni: Pro 6, Proti O, Zdrželi O
Usnesení Č.11/21/2021 bylo schváleno.

Bod 10. Informace o přípravě řešení svozu a likvidace odpadu od roku 2022 ve spolupráci
RDB
rdb zahájilo jednání o způsobu likvidace odpadů od července 2022. Je rozpracovávána varianta
založenI dobrovolného svazku obci za účelem následného vzniku vlastní Svozové společnosti.
Zastupitelé jsou předběžně informováni. Video konference pro zastupitele se bude konat 7.6.2021.
Pan Kořán poznamenává, že by bylo vhodné, aby ve svazku obcí bylo zastoupeno vÍce obci a měst,
aby hospodařeni bylo efektivní. Starostka potvrzuje, že to záměrem RDB. Nyní probíhá prověřováni
možností a variant.

Zastupitelstvo obce Karlík bere informace na vědomí.

Bod 11. Představeni projektu : Karlův můstek

Sochař Petr Váňa připravil pro Karlík návrh na krásný kamenný můstek přes potok u mlýna. Jedná se
o náhradu za stávající můstek, který je v havarijním stavu. Nový můstek by byl umístěn výš proti
proudu, tak aby vyústěni nevedlo na soukromý pozemek. Zároveň by se tím zvětšila průtočnost.
projekt je připravován k podáni žádosti o dotaci. Starostka nyní žádá zastupitele odsouh|asení
pokračování projekčních prací.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje pokračováni projekční činnosti pro stavbu Karlova můstku.
výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení Č.12/21/2021 bylo schváleno.

Bod 12. Informace o průběhu soudního iednání s AQC

Dne 10.5.2021 proběhlo první stání soudního jednání, kde obec Karlik žaluje společnost AQC o
uhrazeni neoprávněně provedeného zápočtu částky 164 000 KČ z roku 2016. Soudce navrhl pokus o
mimosoudní dohodu obou stran.
Na základě tohoto doporučení proběhla schůzka obou stran. S tím, že součástí jednání byla i žaloba
spol. AQC na obec Karlik o částku 260 000 KČ za rok 2019.
Spol. AQC přishbila předložit podklady, na základě kterých se zastupitelstvo bude rozhodovat.
Zastupitelstvo obce Karlik bere informace na vědomí.

Bod 13. Výroční zpráva knihovny za rok 2020

Paní Ungerová, vedoucí knihovny, přednesla zprávu o stavu Obecní knihovny za rok 2020.
Zastupitelstvo paní Ungerové poděkovah a vzalo výroční zprávu knihovny za rok 2020 na
vědomí.
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Bod 14. Žádosti o poskytnutí finanční podpory'

Linka bezpečí
Již několik let podporuje obec Karlík Linku bezpečí, z.s. Tato společnost se obrátila na obec se
žádostí o pokračováni podpory ve výši 5000 KČ pro rok 2021. Získané finance umožní pokračovat
v provozu krizové linky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlik schvaluje poskytnutí finanční podpory na provoz Linky bezpečí ve výši
5000 Kč
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi O
Usnesení č. 13/21/2021 bylo schváleno.

TJ Sokol Dobřichovice

Dále byla obec požádána organizací TJ Sokol Dobřichovice o příspěvek na provoz a nákup
materiálu potřebného k provozu očkovacího centra v Dobřichovicích. Jsme velice rádi, že tuto
možnost mají také občané Karlíka, kteří dostupnost očkováni vÍtajÍ. Zastupitelé se shodli na částce
5000 Kč a jednomyslně s touto podporou souhlasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlik schvaluje poskytnutí finanční podpory Sokola Dobřichovice na provoz
Očkovacího centra ve výši 5000 kč
výsledek hlasovánI: Pro 6, Proti O, Zdrželi O
Usneseni č. 14/21/2021 bylo schváleno.
Bod 15.Rozpočtové opatření č. 2/2021

Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtového opatřeni č. 2/2021. Důvodem změny rozpočtu jsou na
příjmové straně příjmy za věcná břemena (zahrádky) a kompenzační příspěvek od kraje za období 13/2021. Na výdajové straně se jedná o změnu na § územní plán a činnost mistnIch správ - úhrada
faktur, kdy se předpokládalo, že budou uhrazeny v loňském roce (webové stránky a územní plán) a
potom se jedná o různé příspěvky (např. odsouhlasené příspěvky 2 x KČ 5000 pro Linku bezpečí a TJ
Sokol Dobřichovice).
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatřeni č. 2/2021.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 15/21/2021 bylo schváleno.

Bod 16. Informace o výsledcích kontrol obce
V průběhu dubna proběhly na obci dvě kontroly nadřízenými orgány.
A to přezkoumání hospodařeni obce za rok 2020 Krajského úřadu Středočeského kraje, odborem
interního auditu a kontroly. Výsledek kontroly - nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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Druhá kontrola proběhla z OSSZ za období 1.6.2018 - 31.3.2021. Byla vyhodnocena také bez chyb
a nedostatků.

Zastupitelstvo bere informace na vědomi

Bod 17. výkup části pozemku parc.č. 1871/6 pro chodník z Dobřichovic
Z pozemku parc.č. 1871/6, k.ú. Karlik má obec dlouhodobý zájem odkoupit část na výstavbu
pokračováni chodníku z Dobřichovic. Čekali jsme na provedeni několika právních úkonů, které
odkoupení bránily, k čemuž došlo letos v dubnu. Při obnovení jednání o uzavřeni kupní smlouvy
změnily dvě spoluvlastnice pozemku názor na nabízenou cenu (která je schválena zastupitelstvem
pro výkup chodníku). První požadavek byl 10 000 KČ /m2, po následném jednání spoluvlastnice
navrhují přenechání části odděleného pozemku 2x15 m obci bezúplatně a další část a to 45 m2 jsou
ochotny odprodat za 4000 Kč/m2. Další dva spo|uv[astnici zvýšení ceny nepožadují. V případě
realizovaného odkupu by došlo ke zvýšeni ceny z původně očekávaných 84 000 Kč na 211 500 Kč.
Zastupitelstvo konstatovalo, že přistoupení na tento požadavek je zcela neetické s ohledem na již
uzavřené kupní smlouvy týkající se výkupu pozemků pro chodník.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlik schvaluje vykoupení části pozemku (1871/68) ve výši 211 500 Kč a
pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.
výsledek hlasování: Pro O, Proti 6, Zdrželi O
Usnesení č. 16/21/2021 nebylo schváleno.
Bod 18. Smlouva o postoupeni práv a povinností - poskytování právních služeb
Dlouhodobě obec spolupracuje s AK RHK, v zastoupeni JUDr. Kunz - Duchoňové. Ta se nyní
osamostatňuje a vzhledem k tomu, že s jejími službami je obec spokojená navrhuje starostka
uzavření Postupové smlouvy o poskytováni právních služeb. Zastupitelé znění smlouvy obdrželi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlik schvaluje Smlouvu o postoupení práv a povinnosti na poskytováni
právních služeb s JUDr. Ivou Kunz a pověřuje starostku jejím podpisem.
výsledek hlasováni: Pro 6, Proti O, Zdrželi O
Usnesení Č.17/21/2021 bylo schváleno.
Bod 19. Různé
-

Senior Taxi - Zelený ostrov nabízí v regionu Dolní Berounky pro seniory novou dopravní
službu dovozu k lékaři, na úřad či na nákup. Podrobnosti, platné do konce roku 2021, jsou
na www.ze|enVostrov.eu/prib|izovani. Starostka navrhuje finančně přispívat na tuto službu
pro seniory. Forma podpory bude projednána. Občané budou informováni ve Zpravodaji
nebo formou letáčků.

-

V době čerpání dovolených zaměstnanců úřadu je plánováno úřad neuzavírat, ale pouze
omezit provoz v pondělí a ve středu do 14hod nebo bude možné úřad navštívit po
telefonické domluvě.

-

Příspěvek na rozvoj infrastruktury pro zájemce z jiného katastru - starostka uvítá na příštím
zasedání návrhy zastupitelů k dané problematice

-

X Box - jednání bylo přerušeno z důvodu rozdIlných názorů na znění smlouvy
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-

ČEZ energetické služby - nabízí službu se zaměřením na úspory elektřiny a provozních
nákladů veřejného osvětlenI. Proběhla schůzka a očekáváme vyhodnocení stávajÍcÍho stavu
a návrh možností.

Bod 20. Diskuse

Starostka informuje o stavu soudních jednání odkupu mlýna a nádržky, kde jsou poslední dva
spo|uv|astníci. Na mlýn se dostavil soudní znalec, který má pro pana N. zpracovat tržní ocenění.
Záměr obce spojit spory k jednomu soudu nebyl odsouhlasen. Dále bude tedy jednání probíhat na
OS Praze- Západ a OS Beroun.
Veřejné projednáni Návrhu Územního plánu se bude konat v úterý 15.června 2021
od 17 hod na hřišti v obci Karlík.

Bod 21. Závěr

Zastupitelstva obce Karlík bylo ukončeno ve 20,38 hod.

Zapisovatel:
Eva Ledvinková

Ověřovatelé:
Monika Hurtová

,od,i,,

,,d,·s C
podpis: ..

<.

Tomáš Tesner
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jana' Svobodová '
starostka obce Karlík

