ZÁPIS
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Karlik, konaného dne 20.10.2022 od 19.15
hod. v budově Obecního úřadu Karlík

Přítomni: Jana Svobodová, Monika Hurtová, Andrea Vodenková, Tomáš Tesner, Olga
Ungerová, Ing. Marie Sommerová, Jan Šimek

Počet občanů: 9
l) Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Karlik (dále též jako ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19.15
hodin dosavadní starostkou obce (dále jako ,,předsedající").
Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle §53 zák. Č.491/2001 Sb. O volbácb do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, obdrželi členové
zastupitelstva obce před zahájeníin zasedání zastupitelstva obce.
2) Ustanovení mandátového vYboru

Prvnírn úkolem dnešního zasedání je ověřit mandáty přítomných členů zastupitelstva.
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce ještě nepřijítná usnesení, je povinnost předsedající
ustanovit mandátový výbor, který ověření mandátů provede.
Předsedající určila mandátový výbor ve složení: předseda - Jan Tláskal, člen - Šárka Černá.
3) Ověření platnosti volbv členů zastupitelstva obce

Mandátový výbor přezkoumal originál zápisu o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Karlík,
ověřil originály osvědčení o zvolení za člena zastupitelstva obce, ověřil totožnost přítomných
členů zastupitelstva obce a neshledal závad.
4) Složení slibu Členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva
ke složeni slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§55 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o ziněně některých zákonů, v platném
znění).
Složení slibu probčhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v §69 odst. 2 zákona o
obcích ,,slibuji věrnost České republice. slibuji iia svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Karlík a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky" a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením
slova ,,slibuji" a podpisem na připraveném píseínném vyhotovení slibu (příloha 2).
žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.

Nyní mohou členové zastupitelstva obce platně vykonávat svůj mandát a mohou hlasovat.
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
odst. l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném mění, konalo do lS-ti
dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování
(lhůta uplynula dne 7. 10. 2022), žádný návrh nebyl podán.
Informace podle § 93 odst. l zákona o obcích byla na úřední desce Obecnílio úřadu Karlík
zveřejnčna v souladu se zákonem po dobu 7-mi dní před zasedáním a to od 13. 10. 2022 do
20.10.20122. Současně byla zveřejněna na ,,elektronické úřední desce".
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítonmých členů zastupitelstva (příloha l)
konstatovala, že je přítomno sedm členů zastupitelstva z celkového počtu sedmi všech členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usl1ášeníschopné.
Předsedající doporučila schválit zprávu předsedy mandátového výboru o ověření mandátů
členů zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - O, Zdrželi se - O
Usnesení č. 1/1/2022 bylo schváleno.

5) Určeni ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Olýu Ungerovou a Tomáše Tesnera a
zapisovatelem Janu Bauerovou.
K návrhu nebyly vzneseny Žádné protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající možnost
vyjádíit se všem přítomným.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Karlík určuje ověřovateli zápisu Olgu Ungerovou a
Tomáše Tesnera a zapisovatelem Janu Bauerovou.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - O
Usnesení č. 2/1/2022 bylo schváleno.

6) Schválení prograniu
Předsedající seznámila přítoniné s 1]ávrhen] prograniu v souladu s informaci zveřejněnou na
úřední desce. Program byl také zaslán jednotlivým členům zastupitelstva.

Návrh programu:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Ustanovení mandátového výboru
Ovčřcní platnosti volby člcnů zastupitelstva obec
Složení slibu
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schváleni programu zastupitelstva obce
Určení počtu 11]ístostarostů
Určení funkci, pro které budou členové zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněni

9. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
10. Volba starosty
ll. Volba místostarosty
12. Zřízení finančního a kontrohúho výboru, určení počtu členů, volba předsedů
a člel1ů výborů
13. Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon fu11kcí 11ellvolnčných členů
zastupitelstva
14. Stavební projekty obce - DPČ neuvohiěného zastupitele
15. Různé
16. Diskuse
17. Závěr

K návrhu programu nebyl před zasedáním podán návrh na změnu nebo dophiění. Předsedající
dala hlasovat o konečném návrhu programu. Před hlasováním sdělila předsedající občanům,
že mají právo se vyjádřit ke vŠem projednávaným bodům před usnesením.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje návrh programu:

Návrh programu:
l. Zahájení
2. Ustanovení mandátového výboru
3. Ověření platnosti volby členů zastupitelstva obce
4. Složení slibu
5. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
6. Schválaií programu zastupitelstva obce
7. Určení počtu místostarostů
8. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce dlouhodobč uvolnčni
9. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
10. Volba starosty
l I. Volba místostarosty
12. Zřízení finančního a kontrolního výboru, určení počtu členů, volba předsedů
a členů výborů
13. Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
14. Stavební projekty obce - DPČ neuvolněného zastupitele
15. Různé
16. Diskuse
17. Závěr

Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - O, Zdrželi se - O
Usnesení č. 3/1/2022 bylo schváleno.
7) Určení pořtu místostarostů

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pro nadcházející volební období jednoho
niístostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána moŽnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

N ávrh usnesení: Zastupitelstvo obce Karlík schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti — O, Zdrželi se - O
Usnesení č. 4/1/2022 bylo schváleno.

8) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněni

Předsedající navrhla, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako dlouhodobě neuvolněná
ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Karlík určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude
člen zastupitelstva neuvolněný.
Výsledek hjasovánI: Pro - 7, Proti - O, Zdrželi se - O
Usnesení č. 5/1/2022 bylo schváleno.
9) Určení způsobu volby starosty a místostarostv

Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíliá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováníni. Změnu způsobu hlasováni niusí schválit zastupitelstvo.
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Karlík schvaluje veřejný způsob volby starosty a
místostarosty postupem uvedeným předsedající.
výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - O, Zdrželi se - O
Usnesení č. 6/1/2022 bylo schváleno.

Předsedající upozornila, Že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbč místostarosty.
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po
platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
10) Volba starosty
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Člen
zastupitelstva Tomáš Tesner navrhl zvolit do funkce starosty Moniku Hurtovou. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Karlík voli starostku Moniku Hurtovou
Výsledek hlasování: Pro - 5, Proti - O, Zdrželi se - 2 (Sommerová, Šimek)
Usnesení č. 7/1/2022 bylo schváleno.
Před předáním funkce nové starostce konstatuje odstupující starostka Svobodová, že
v listopadu 2018 přebírala úřad se stavy na běžných účtech Obce Karlík ve výši
10. 453 485,66 Kč.
V říjnu 2022 předává úřad se stavem na běžných účtech obce ve výši 20. 200 344,44 KČ

Po zvolení do funkce starostky přebírá vedení zasedání Monika Hurtová (dále jako
,,předsedající"). Podčkovala Janč Svobodové a ostatním zastupitelům za dlouholetou
spolupráci. Poděkovala za projevenou důvěru všem občanům a členům obecního
zastupitelstva. Přislíbila společně pokračovat v dosavadní práci pro obec a ve prospěch všech
občanů naší obce.
11) Volba místostarostv
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Karlík určuje, že pro výkon funkce místostarosty obce
bude Člen zastupitelstva neuvolněný.
Výsledek hlasování: Pro -7, Proti - O, Zdrželi se O
Usnesení č. 8/1/2022 bylo schváleno
Předsedající vyzvala Členy zastupitelstva k podáni návrhů na funkci místostarosty. Čle11
zastupitelstva Olga Ungerová navrhla zvolit do funkce místostarosty Andreu Vodenkovou.
Jiné návrhy nebyly podány. Před hlasovánhn byla dána možnost zastupitelům i piítoinným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Karlik volí mistostarostkou Alldreu Vodenkovou.
Výsledek hlasování: Pro - 5, Proti - O, Zdrželi se 2 (Šimek, Sommerová)
Usnesení č. 9/1/2022 bylo schváleno.
12) Zřízení finančního a kontrolního výboru, určení počtu Členů, volba předsedů a
Členů výborů
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo tříčlenný finanční výbor a pětičlenný kontrolní
výbor. jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána moŽnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Karlik zřizuje finanční výbor v počtu 3 členů.

Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - O, Zdrželi se - O
Usnesení č. 10/1/2022 bylo schváleno.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Karlik zřizuje kontrolní výbor v počtu 5 členů.
Výsledek Hlasování: Pro - 7, Proti - O, Zdrželi se - O
Usnesení Č.11/1/2022 bylo schváleno.

12a) Volba předsedv finančního vÝboru

Předsedající vyž"vala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupiteľstva Olga Ungerová navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru
Toniáše Tesnera. Člen zastupitelstva Jan Šimek navrhl zvolit do funkce předsedy finančního
výboru Ing. Marii Soínmerovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítoínným občanůni sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Karlík voli předsedou finančního výboru paní Ing.
Marii Somínerovou.
Výsledek hlasování: Pro - 2, Proti - 5 (Hurtová, Vodenková, Svobodová, Ungerová,
Tesner), Zdrželi se - O
Usnesení Č. 12/1/2022 nebylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Karlík volí předsedou finančního výboru pana Tomáše
Tesnera.
výsledek hlasování: Pro - 5, Proti - l (Šimek), Zdrželo se - 1 (Sommerová)
Usnesení Č.13/1/2022 bylo schváleno.
12b) Volba předscďY kontrolního výboru
Předsedající vyzvala Člel1y zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrohiího
výboru. Byly podány následující 11ávrhy: Člen zastupitelstva Tomáš Tesner navrhl zvolit do
funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Marii Sommerovou. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelůni i přítonmým občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Karlík voli předsedou kontrolního výboru paní Ing.
Marii Sonnnerovou.

výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - O, Zdrželi se - O
Usnesení Č. 14/1/2022 bylo schváleno.
12C) Volba členů finančního a kontrolního výboru

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na členy kontrohiího výboru a
finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Olga Ungerová
navrhla zvolit členem finančního výboru Ing. Markétu Krčovou a Alenu Cvrčkovou.
Člen zastupitelstva Ing. Marie Sommerová navrhuje zvolit členem finančního výboru Sandru
Gajdošovou a Michala Kustoše.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelůni i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Karlík volí členy finančního výboru paní Sandru
Gajdošovou a pana Michala Kustoše.
výsledek hlasování: Pro - 2, Proti - 3 (Hurtová, Svobodová, Ungerová), Zdrželi se - 2
(Tesner, Vodenková)
Usnesení Č. 15/1/2022 nebylo schváleno.
Návrh usnesení: Zaslllµilelstvo obce Kailík volí členy fillaľlČllí]]o výboíu µátú Ing. Markétu
Krčovou a Alenu Cvrčkovou.
Výsledek hlasování: Pro - 5, Proti - O, Zdrželi se 2 (Šimek, Sommerová)
Usnesení Č.16/1/2022 bylo schváleno.

Člen zastupitelstva Tomáš Tesner navrhl zvolit členem kontrolního výboru Jana Zemana a
MUDr. Jaroslava Štrofa. Člen zastupitelstva Ing. Marie Sommerová navrlila členem
kontrolního výboru Sandru Gajdošovou a Petra Dvořáka.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Karlík volí členy kontrolního výboru v tonito pořadí
Sandra Gajdošová, Petr Dvořák, Jan Zeman, MUDr. Jaroslav Štrof
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - O, Zdrželi se - O
Usnesení Č. 17/1/2022 bylo schváleno.

13) Rozhodnutí o měsíČních odměnách za vÝkon funkcí neuvolněnYch členů
zastupitelstva
Tomáš Tesner navrhl, aby neuvolněné starostce byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o
obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva
územních samosprávních celků, poskytována odměna v max. výši podle nařízení vlády č.
318/2017 Sb. a to ode dne jejího zvolení do fůnkce.
Odměnu za výkon funkce neuvolněné místostarostky pak navrhuje jako paušálni částku ve
výši 15000,- KČ. Odměna bude starostce a inístostarostce náležet ode dne 21.1 0.2022.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Karlik v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněné starostky v max. výši podle
nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a odměnu za výkon funkce neuvolněné místostarostky na
paušální částku ve výši 15000,- KČ. Odměna bude starostce a místostarostce náležet ode dne
21.10.2022.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - O, Zdrželi se - O
Usnesení Č. 18/1/2022 bylo schváleno.

Předsedající navrhla, aby stejně jako dosud neuvolněným členům zastupitelstva byla odměny
stanovena jako paušální částka a tol400,- KČ pro neuvolněného zastupitele a 11ikoli v max.
výši podle nařízení vlády Č. 7 318/2017 Sb. To tedy znamená, že se výše odměny nebude
automaticky zvyšovat/upravovat neuvolněným zastupitelům podle následujících změn
nařízení tak, jak by se musely upravovat v případě odsouhlasení max. částky dle nařízení.
Předsedům jednotlivých výborů navrhuje také paušální odměnu, a to ve výši 1600,- KČ
měsíčně a pro člena výboru a současně neuvolněného zastupitele ve výši 1500,- KČ.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva takto:
Předseda výboru a současně neuvolněný člen zastupitelstva 1600,- KČ měsíčně
Člen zastupitelstva bez dalších fúnkcí 1400,- KČ měsíčně
Zastupitelstvo obce Karlík v souladu s § 77 odst. 3. písm. b) zákona o obcích stanoví, že
při souběhu výkonu několika fúnkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne pouze za výkon fůnkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží odměna
vyšší. Zastupitelstvo obce Karlik v souladu s § 72 odst.2 písm. n) zákona o obcích stanoví,

Že odniěny za výkon fůnkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode
dne 21.10.2022.

výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - O, Zdrželi se - O
Usnesení č. 19/1/2022 bylo schváleno.
14) Stavební projekty obce - DPČ neuvolněného zastupitele
Z důvodu rozpracováni nmoha stavebních projektů pro obec (stavba komunikace úl.
Příkré, reko11strukce úl. Blatnická, oMiova 2 lávek, oprava mostu úl. Pod Kostelem,
rekonstrukce 2 předávacích stanic odpadních vod v úl. Panská a pod Kostelem,
dopravní opatření v obci, projekt na zbudování výstupní stal1ice autobusové zastávky,
odvodnění úl. Za Struhama, Západní zóna - opatření proti přívalovým dešt'ům a
zadržení vody v krajinč, stavby několika RD včetně domu v ulici Pod Skálou, kde
investor vybuduje statická opatřeni pro její zpevnění, výkup pozemku pro
decentralizaci ČOV od města Dobřichovice. V neposlední řadě netrpělivě očekáváme
do konce roku získání mlýna a nádržky do vlastl1ictví obce, což přinese další nutnost
plánování stavební činnosti. Je třeba, aby se těmto projektům mohla věnovat v rámci
obce jedna odpovědná osoba. Starostka navrhuje uzavřít na tuto činnost Dohodu o
pracovni činnosti (Manager/Koordinátor stavebních projektů obce Karlík) se zvolenou
zastupitelkou a předávající starostkou Janou Svobodovou, která se těmto projektům
intenzivně věnovala v posledních 4 letech a je ochotná se jimi zabývat i nadále.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zvolenou zastupitelku je třeba Dohodu o pracovní
činnosti schválit zastupitelstvem. DPČ by bylo prozatím na dobu určitou a to na 1 rok.
S tím, že před skončením roční dohody se zastupitelstvo dohodne na případném
pokračování nebo úpravě. Starostka navrhuje odměnu za tuto činnost ve výši 15 000,KČ měsíčně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Karlík souhlasí s uzavřením DPČ s Janou Svobodovou na činnost
v oblasti stavebních projektů na dobu určitou a to na 1 rok s fixní odměnou za tuto
činnost ve výši 15 000 KČ mčsíčně.
Výsledek hlasování: Pro - 5, Proti - O, Zdrželi se - 2 (Šimek, Sommerová)
Usnesení Č. 20/1/2022 bylo schváleno.
15) Různé
Monika Hurtová informovala o nejbližších krocích zastupitelstva.
Jako prioritu uvedla problematiku vody obec11ě a provozování vodovodu. Zdůraznila
spolupráci s občany, komunikaci a vzájemnou podponi. V mnohých záležitostech bude
jistč zastupitelstvo ve shodě - velkým společným a důležitým tématem pro další volební
období je mlýn a nádržka. Předání úřadu proběhne jistě zcela hladce, protože nastupující
starostka se po celé minulé volební období aktivnč podílela na vedení obce.

16) Diskuse
Pani Sommerová navrhuje zřízení vodohospodářské komise, o které se bude jednat na
příštím zasedání.

Pan K. se zajímal o údržbu komunikacív obci konkrétně poškozenív úl. Příčné a
K Třešňovce
Pani Sommerová žádá vyřešit stav ulice Skalická.
Pan v. vyjádřil obavy z budoucnosti, že obec Karlik bude mít do budoucna málo
užitkové vody a měla by se nějak zachycovat v přírodě prostřednictvím rybníků.

17) Závěr Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:25 hodin

Přílohy zápisu:
· Prezenční listina z 20.10.2022
· Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce z 20.10.2022
podpis:
Zapisovatel: Jana Bauerová

Ověřovatelé: Tomáš Tesner

Olga Ungerová

pod,i

....

podpis:

Monika Hurtová, starostka
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