Zápis
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Karlík
konaného dne 18. 10. 2021
v budově Obecního úřadu Karlík od 19.00 hodin

Přítomni: Jana Svobodová, Monika Hurtová, Ing. Marie Sommerová, Olga Ungerová, Martina
Ambrožová, Mgr. Jan Kořán, Tomáš Tesner
Omluven: O
Počet občanů: 6

Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Karlík bylo zahájeno v 19:05 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 Janu Bauerovou, na ověřovatele paní Martinu
Ambrožovou a pana Tomáše Tesnera.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík určuje zapisovatelem janu Bauerovou a jako ověřovatele Martinu
Ambrožovou a Tomáše Tesnera.
Výsledek hlasováni: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 1/24/2021 bylo přijato.

Bod 3. ProjednánI námitek, návrhů, schváiení zápisu z minulého zasedání
zastupitelstva:
K zápisu z 23. ZZO nebyly předloženy ze strany zastupitelů žádné námitky ani připomínky.
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Návrh usneseni
Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje zápis 23. ZZO, tak jak byl zveřejněn.
výsledek hlasováni: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 2/24/2021 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 program:
1. Zahájení
2. Jmenováni zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§95 odst.1)
3. projednání námitek, návrhů, schválení zápisu z minulého ZZO
4. Schválení programu zastupitelstva obce
5. Darovací smlouva - spol. Ekotechnika
6. KOMWAG - Dodatek sml.2
7. ROPID - změna čísla autobusové linky
8. Odsouhlasení smi. O věcném břemeni - parc.č. 1605/1
9. Zřízení odběrného místa el. energie - parc.č. 1407/2
10. Schválení zveřejnění záměru obce o směně pozemků
11. Schválení výjimek ze stavební uzávěry
12. Schváleni kanalizačnI přípojky pro rd na pozemku parc.č. 1427,
úl. K Vodárnám
13. Schválení přeložení plynové přípojky k RD č.p. 402
14. PIán preventivní údržby 2021 - vodovod
15. Návrh spoluvIastnIka pozemků o majetkovém řešení Mlýn/nádržka
16. Výměna svítidel veřejného osvětlení
17. Rozpočtové opatření č. 4
18. Mosty - diagnostika
19. Různé - diskuse
20. Závěr

Starostka navrhuje změny programu:
Rozšíření: Schválení smi. O věcném břemeni - služebnosti na pozemku parc.č. 1449/4 pro
pozemek parc.č. 1408/6, úl. Za Struhama - jako bod 19.
Paní ing. Sommerová žádá o doplnění programu o bod AQC.
Po dohodě s paní starostkou bude zařazeno toto doplněnI jako bod 20.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
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Doplněni bodu 19. Schválení sml. O věcném břemeni - služebnosti parc.č. 1449/4 pro
pozemek parc.č. 1408/6, úl. Za Struhama
A dále doplnění o bod 20. - AQC
Výsledek hlasováni: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usneseni č. 3/24/2021 bylo přijato.

Rozšířený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Zahájení
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§95 odst.1)
Projednáni námitek, návrhů, schválení zápisu z minulého ZZO
Schválení programu zastupitelstva obce
Darovací smlouva - spol. Ekotechnika
KOMWAG - Dodatek sml.2
ROPID - změna čísla autobusové linky
Odsouhlasení smi. O věcném břemeni - parc.č. 1605/1
Zřízení odběrného místa el. energie - parc.č. 1407/2
Schváleni zveřejnění záměru obce o směně pozemků
Schváleni výjimek ze stavební uzávěry
Schváleni kanalizačnI přípojky pro rd na pozemku parc.č. 1427, úl.
K Vodárnám
Schválení přeloženi plynové přípojky k RD č.p. 402
Pián preventivní údržby 2021 - vodovod
Návrh spduvlastnika pozemků o majetkovém řešení - Mlýn/nádržka
Výměna svítidel veřejného osvětlení
Rozpočtové opatřeni č. 4
Mosty - diagnostika
Schválení smi. O věcném břemeni - služebnosti parc.č. 1449/4 pro
pozemek parc.č. 1408/6, ul. Za Struhama
AQC (Aquaconsult)
Různé - diskuse
Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje změnu programu 24. ZZO
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 4/24/2021 bylo schváleno.

Bod 5. Darovací smlouva - Spol. Ekotechnika
Spol Ekotechnika opět přisňbila finanční dar obci na kulturní akce ve výši 6000,- KČ,
zastupitelé jsou se zněním smlouvy o poskytnuti daru seznámeni. Finance obec obdrží po
podpisu Darovací smlouvy oběma stranami. Společnosti Ekotechnika moc děkujeme.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím daru ve výši 6000,- KČ od společnosti Ekotechnika na
kulturní akce a pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 5/24/2021 bylo schváleno.

Bod 6. KOM\NAG - Dodatek Smlouvy č. 2
Dodatek č. 1 byl uzavřen s p|atnostÍ do konce září. Dodatkem Č.2 se prodlužuje platnost do
konce roku 2021 za stejných podmínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem č. 2 smlouvy se spol. Komwag s.r.o. a pověřuje
starostku podpisem Dodatku č. 2.
výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usneseni č. 6/24/2021 bylo schváleno.

Bod 7. ROPID - změna čísla autobusové linky

Dodatek Č.16 ke smlouvě se spol. ROPID - Došlo k změně čísbvání linky č. 665. Nově je
obnoveno číslo 415, financováni je beze změn.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem Dodatku č. 16 a pověřuje starostku podpisem
Výsledek hlasováni: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usneseni č. 7/24/2021 bylo schváleno,

Bod 8. OdsouhjasenI smi O věcném břemeni - parc.č. 1605/1
Na základě uzavření smlouvy o smi. Budoucí došlo k realizaci a nyní je předložena smlouva o
zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví obce 1605/1, úl. Pod Skálou
v k.u. Karlík, obec Karlik
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Karlik schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene —
služebnosti na pozemku ve vlastnictví obce 1605/1, v k.u. Karlik, obec Karlík
a pověřuje starostku jejím podpisem.
výsledek hlasováni: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 8/24/2021 bylo schváleno.
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Bod 9. ZřIzení odběrného místa el. energie - parc. č. 1407/2
Smlouva s ČEZ Distribuce na zřízeni nového odběrného místa pro osazení elektrického
čerpadla s hladinovým spínačem do šachty, přes kterou se odčerpává voda z ul. Za Struhama
při přívalovém dešti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík souhiasi s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě.
výsledek hlasováni: Pro 7, Proti O, Zdrželi O
Usnesení č. 9/24/2021 bylo schváleno.

Bod 10. Schválení zveřejněnI záměru obce o směně pozemků
Na základě žádosti vlastníka pozemku parc.č. 1408/48 byla starostka pověřena přípravou
směny pozemků v Ul. K Vodárnám, k tomu musí obec nejprve zveřejnit záměr na úřední
desce. Jedná se části pozemků využívaných jako komunikace, dojde k výměně 12 m2 za
12m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík souhlasí se zveřejněním Záměru směny 12 m2 pozemků 1408/48 a
1400/1, k.ú. Karlík, obec Karlík.
výsledek hlasování: Pro 6, Proti 1 (Sommerová), Zdrželi se O
Usnesení č 10/24/2021 bylo schváleno.

Bod 11. Schválení výjimek ze stavební uzávěry
a) Byla podána žádost o schváleni výjimky ze stavební uzávěry vlastníků pozemků
parc.č. 1486/2 a 1486/3 za účelem stavby RD na pozemcích, parc č. 1486/2 a 1486/3,
dále je požádáno o vydání souhlasu s připojením pozemků na účelovou komunikaci
parc.č. 1488, vybudování přípojky vody a kanalizace, s umístěMm kabelu NN na
pozemek parč. č. 1488
Návrh RD byly zaslán zastupitelům, předtím byly projednány komisi pro ÚP, bylo
konstatováno, že jsou v souladu s návrhem regulativ v návrhu ÚP. Komise s udělením výjimky
ze stavební uzávěry souhlasí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlik souhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry pro stavbu RD na
pozemcích, parč č. 1486/21486/3, souhlasí s připojením na účelovou komunikaci parc.č. 1488,
souhlasí s napojením přípojky vody a kanalizace na vodovodní a kanalizační řad ve vlastnictví
obce Karlík, souhlasí s umístěním kabelu NN na pozemek parč. č. 1488, vše v k.ú. Karlík, obci
Karlík
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výsledek hlasování: Pro7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 11/24/2021 bylo schváleno.

b) Byla podána žádost o schválení výjimky ze stavební uzávěry na rekonstrukce stodoly
parc.č. 1537/1, ul. Mořinská 496. jedná se o propojeni stodoly s rodinným domem za
účelem rozšiření obytné plochy. Návrh rozšířeni byl zaslán zastupitelům, záměr byl
projednán komisí pro ÚP, bylo konstatováno, že není v rozporu s návrhem regulativ
v návrhu ÚP. Komise s udělením výjimky ze stavební uzávěry souhlasí.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Karlík souhlad s udělením výjimky ze stavební uzávěry pro rekonstrukci
stodoly na pozemku parc.č. 1537/1, k.ú. Karlík, č.p. 496, obec Karlík.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usneseni č. 12/24/2021 bylo schváleno.

Bod 12. Schválení kanalizační přípoiky pro RD na pozemku parc.č. 1427, uí. K Vodárnám
Vlastník pozemku parc.č. 1427 žádá o souhlas se zřízením kanalizační přípojky pro nový rd.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Karlík souhlasí s napojením kanalizační přípojky pro nový rd na
kanalizační řad ve vlastnictví obce Karlík p.č.1427.
výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usneseni č. 13/24/2021 bylo schváleno.

Bod 13. Schválení přeloženi pFynové přípoikY k rd na pozemku parc.č. 1427, úl.
K Třešňovce
Vlastník nemovitosti č.p. 402, úl K Třešňovce žádá o stanovisko k záměru přeloženi stávající
plynové přípojky z důvodu úprav oplocení a vjezdové brány na pozemek RD.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík souhlasí s přeložením plynové přípojky k RD č.p. 402, v obci Karlík
dle předložené PD zhotovené 10/2021.
výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se 1 (Hurtová)
Usnesení č. 14/24/2021 bylo schváleno.

Bod 14. Plán preventivní údržbV 2021 - vodovod
Po urgenci předložila spol. AQC Plán preventivní údržby vodovodu na rok 2021. Jedná se o
výčet činností a jejich frekvence v rámci plánu preventivní údržby - denní, týdenní, měsíční,
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roční. Zastupitelé byli s plánem seznámeni. Byl předložen také plán preventivní údržby 2021
kanalizace, který jsme připomínkovali a po úpravě bude předložen ke schválení.

Návrh usneseni:
a) Zastupitelstvo obce Karlík souhjasi s Plánem preventivní údržby vodovodu na rok 2021
a pověřuje starostku jejím podpisem.

výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se 1 (Sommerová)
Usnesení č. 15/24/2021 bylo schváleno.

b) Zastupitelstvo obce Karlik dále konstatuje, že plán byl ze strany AQC předložen
opožděně a vyzývá aqc k včasnému a řádnému plnění smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení Č.16/24/2021 bylo schváleno.

Bod 15. Návrh spofuvlastnika pozemků o majetkovém řešení - Mlýn/nádržka
Na základě návrhu spoluvlastnIka mlýna a nádržky s okolím se 22.9. uskutečnila schůzka
které se dle dohody zúčastnil p. Nyklíček se svou právní zástupkyni. Za Karlík JUDr. Kunz,
starostka a mistostarostka. Pan Nyklíček přednesl 4 varianty řešeni, které slíbil
prostřednictvím své právní zástupkyně zaslat písemně. Pan Nyklíček vlastni podíly o 1/12 na
nádržce 1624,25 m2 a na mlýně 369.33 m2.
Dne 30.9. jsme obdrželi jeho návrh, ve kterém je uvedena varianta, že by přistoupil na
oddělení 800-900 m2 z pozemku parc.č. 1622, který by přešel do jeho vlastnictví a vše ostatní
by přenechal obci. Jako další variantu navrhuje převzetí celého pozemku parc.č. 1622 do
svého výlučného vlastnictví s doplatkem tržní ceny za metry přesahujici výměru 1994 m2.
Zastupitelé byli s návrhem seznámeni, návrh projednávali na pracovní schůzce před
zasedáním. Na posledním zasedání byly schváleny záměry možného využití mlýna, které
předpokládají využití pozemků v plném rozsahu pro občany Karlíka. Z tohoto důvodu se
zastupitelé, po diskuzi dohodli, že je možné panu Nyklíčkovi nabídnout část pozemku 518/3,
k.ú. Mořinka, v rozsahu jeho 1/12 na všech pozemcích ve spo|uv|astnictví, tj. 1994 m'.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík nesouhlasí s variantu navrženou panem Nyklíčkem na oddělení 800
-900 m2 pozemku parc.č. 1622 do jeho výlučného vlastnictví a přenecháním zbylých pozemků
do vlastnictví obce Karlík.
výsledek hlasováni: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O .
Usnesení č. 17/24/2021 nebylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Karlik souhlasí s přidělením části pozemku 518/3 v šíři cca 20m,
navazující a kopirujicI pozemek par. č. 536. Přístup bude umožněn ze silnice Ill. třídy přes
potok. Obsah věcného břemene bude podléhat schváleni zastupitelstva a jeho obsahem musí
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být souhlas pana Nyklíčka se stavebním záměrem obce (obnova a úprava stávajÍcÍho vodního
díla).

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usneseni Č.18/24/2021 nebylo schváleno

Bod 16. Výměna svítidel veřejného osvětlení

Dramaticky rostoucí ceny el. energie nás dlouhodobě vedou k myšlenkám, jak by obec mohla
náklady za svoji spotřebu trvale snížit. Jednou z nemalých položek ve výdajích obecního
rozpočtu jsou náklady na el. energii pro veřejné osvětlení. Vzhledem k tomu, že valná většina
osazených pouličních lamp je z dob dávno minulých, zvyšují se také náklady na jejich
pravidelné opravy a údržbu. vhodným řešením se s pani starostkou zabýváme už druhým
rokem. V loňském roce jsme nechaly osadit v obci 2 zcela nová "ledková" svítidla na zkoušku.
Jedno v ulici Panská, druhé v ulici K Třešňovce (pod domem paní knihovnice). Obě fungují
velmi dobře a po celou dobu bez poruchy. Zastupitelům byly předloženy 3 nabídky s různými
variantami řešení.
l) ČEZ "akce pro obce"
·
·
·
·
·

nabídka na dodávku svitidel VC. montáže na splátky (10 let)
záruční servis po celou dobu splácení
po uhrazení poslední splátky by obec svítidla převzala do majetku
ve výsledku poměrně vysoká cena a závazek splácet na dlouhou dobu
investice celkem - 917 437,- KČ bez DPH (1,1 mil. vC DPH) (120 splátek cca 9.200
KČ)

·

84 kusů svítidel

2) EcoLed - nabídl 2 varianty, VC. montáže

l. varianta - financování na 5,5 let (fakturace se splátkovým kalendářem),
splátka 10.608 VC. DPH
celkem 578 623,14 bez DPH, 700.134 KČ VC DPH (80 ks svítidel)
||. variatna - platba při dodávce (80 ks svítidel)
celkem 539 080,- KČ bez DPH, 652.286 vC DPH (80 ks svítidel)
3) Teslux

·
·
·
·

platba při dodávce (záloha, doplatek po realizaci)
český výrobce (dodávka ještě v letošním roce)
záruční doba a servis 5 let
celková cena (84 svítidel) 394 804,- Kč bez DPH, 477.713 KČ VC. DPH, cena bez
montáže

Na montáž byly poptány 4 společnosti, jedna nereagovala, druhá se omluvila, dvě podaly
nabídku, ze těchto je výhodnější firma Elektromontáže, Lety
Nabídka montáže/osazení svítidel (84 ks) - Elektromontáže Lety
v celkové částce 94 496,88 KČ bez DPH, 114.341 vC. DPH
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Celková částka v této variantě 489 300,88 KČ bez DPH, 592.054 KČ VC. DPH (Teslux a
Elektromontáže)
Všechny nabízené modely svítidel mají srovnatelné parametry a je možné nastavit regulaci
mezi 23-5 hodinou, která přináší další úspory elektřiny. Tato úprava není pohledově viditelná,
nebude tím zhoršena kvalita osvětlení.
Paní Sommerová s tímto návrhem nesouhlasila, navrhovala provést obnovu VO formou
žádosti o dotaci, domnívá se, že předložené nabídky nelze porovnávat, navrhla ještě počkat,
znovu prověřit, nechat zpracovat pasportizaci a projekt. Zastupitelé a přÍtomnj občané se
přikhniii k návrhu starostky, upřednostnit a přijmout nabídku Č.3, s tím, že bude možné
výměnu realizovat v případě vhodného počasí ještě v tomto roce a tím začít snižovat náklady
na VO.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Karlík souhlasí s dodáním svítidel veřejného osvětlení spdečností
Teslux Lighting ve výši 394.804 KČ bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 19/24/2021 bylo schváleno.

b) Zastupitelstvo obce Karlik souhlasí s provedením montáže svítidel spol.
Elektromontáže s.r.o. ve výši 94.496,88 KČ bez DPH.
výsledek hlasováni: Pro l, Prot] O, LdrZeh se O
Usnesení č. 20/24/2021 bylo schváleno.

Bod 17. Rozpočtové opatření č. 4/2021
Jedná se o úpravu rozpočtu na straně příjmů o dar od spol. Ekotechnika, na straně výdajů
převedeni financí z § 2212 silnice-stavy na § 3631 z důvodu zvýšených záloh za energie,
opravy VO, výměnou svítidel VO.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usneseni č. 21/24/2021 bylo schváleno.

Bod 18. Mosty - diagnostika
Z minulého zasedání byla přesunuta problematika provedení diagnostiky mostů U Potoka a
Pod Kostelem. K cenové nabídce, kterou starostka předložila na minulém zasedání od dvou
firem je potvrzeno, že nabídková cena je přiměřená, z další byla doporučena f. Pontex (od té
právě nabídku máme) také byla starostka ujištěna, že její názor q prioritě diagnostiky je
správný. Projektant neumí říci, co s mostem, zda potřebuje diagnostiku. On projektuje podle
toho, co mu řekne diagnostik - bourat, opravit, zakonzervovat. Může se stát, že diagnostik
řekne - zbourat. To projektant neumí zjistit. Řešení navrhované paní Sommerovou je opačné.
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Vzhledem k tomu, že za 30 let samostatnosti Karlíka byla údržbě mostu věnována minimální
pozornost doporučuje starostka zjistit jejich současný stav a navrhuje zadat provedeni
diagnostiky spol. Pontex dle nabídky.
Po diskusi zastupitelů bylo rozhodnuto rozdělit problematiku obou mostů na dvě dňčí části.
Most Pod Kostelem nevykazuje známky velkého opotřebeni a diagnostika by zde byla
rozhodně na místě z důvodu zjištění únosnosti mostu a případné nutnosti opravy.
Pani Sommerová na svém požadavku trvá. Požaduje setkání odborníků na místě. Považuje
provedení diagnostiky za zbytečné vynaložení financi z rozpočtu obce.
Most U Potoka vykazuje zcela zjevné známky opotřebení a oprava je zde nutná. Proto se
zastupitelstvo dohodlo, že v tomto případě využije možnosti poptat projektanta, který zpracuje
projektovou dokumentaci opravy mostu a diagnostiku případně navrhne, bude-li třeba.
Návrh usneseni:
a) Zastupitelstvo obce schvaluje provedeni diagnostiky mostu Pod Kostelem ve výši
133 300,- Kč bez DPH .
výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usneseni č. 22/24/2021 bylo schváleno.

b) Zastupitelstvo obce Karlik pověřuje starostku k svoláni jednání ve věci mostu U
Potoka, za účasti přizvaných odborníků a v návaznosti na výsledky tohoto jednání
objednání projektové dokumentace opravy mostu, eventuálně diagnostiky, bude-li
třeba.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení Č.23/24/2021 bylo schváleno.

Bod 19. Schváleni sml. O věcném břemeni - služebnosti parc.č. 1449/4 pro pozemek
parc.č. 1408/6, úl. Za Struhama
Smlouva o smlouvě budoucí byla již zastupiteli odsouhlasena, elektro přípojka je vybudována
a je předložena smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 1449/4,
k.ú. Karlík, obec Karlik
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízeni věcného břemene služebnosti na pozemku parc.č. 1449/4, k.ú. Karlik, obec Karlík

Výsledek hlasováni: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usneseni č. 24/24/2021 bylo schváleno.
Bod 20. AQC

Paní Sommerová se dotazuje, jak to vypadá se soudním sporem s AQC.
Paní starostka odpovídá, že první soudní stání v záležitosti z roku 2016 bylo soudcem
odročeno s tím, že soudce požaduje vyčkat do rozhodnutí v druhé kauze z roku 2019. Právni
zástupce obce Karlik na toto rozhodnuti obratem podal odpor. Vyjádření jsme prozatím
neobdrželi. První stáni k druhému sporu je nařízeno až na listopad.
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Pani Sommerová sdělila, že dle jejího názoru dluží AQC Karlíku peníze a přislíbila připravit
podklady a výpočet sporných položek z kalkulace AQC.

Bod 21. Různé - diskuse

Zvyšováni cen energií - starostka informuje, že obci byly na základě současné situace citelně
zvýšeny zálohy na el. energii.
Autobusová doprava - o výši příspěvku v roce 2022 se bude dále jednat, momentálně jsou
náklady na linku 415 vyčísleny ve výši cca 302 tis. Kč.
Založení transparentního účtu - paní Sommerová žádá jeho zřízení. Podrobnosti budou
zjištěny.
Stížnost občanů na odjezdy autobusů - nečekají v Černošicích u žel. zastávky na vlakový
připoj. Bude prověřeno. Problém se zpožděnými vlaky je bohužel v poslední době velmi častý.
Paní Sommerová požaduje provést dočasnou opravu lávky pro pěší (u studny), jak je uvedeno
ve zprávě z revizní prohlídky lávky. Starostka přishbila zjištění nákladů.
Byl vznesen podnět ořezat porost kolem silnice mezi Karlíkem a Dobřichovicemi, který značně
zasahuje do vozovky.

Bod 22. Závěr

Zastupitelstva obce Karlik bylo ukončeno ve 21:45 hod.

Zapisovatel:
jana Bauerová

podpis

Ověřovatelé:
Martina Ambrožová

podpis:

Tomáš Tesner

podpis:

Starostka obce Karlik
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