Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Karlík dne 22.5. 2008
1.

Zahájení

Přítomni: J. ŠtrolJ. Tláskal, M. Sommerová' M. Bílková, M. Šorm'J. Elefant
Jednání zahájil a řídil starosta' Zapisovatelem je urěena J. Pontíhlá.
ověřovatelé zápisu zvoleni aklamací: M. Sommerová a M. Bílková

Při zabájení přítomno 6 členůzastupitelstva (Jiří Černý od 19 hod., tj k bodu č. 7),
starosta konstatuje, že zastupitelstvo je usniišeníschopnéa k zápisu z minulé schůze
nedošly žádnénámitky.
Přítomno cca25 obyvatel obce.
Starosta informuje, že pani Květa Krmíčkovádne l9. 5. 2008 podala rczignaci na svůj
mandát zastupitele. Pan Jiří Elefant má pak jako v řadě nejbliŽšínáhradník mandát
člena zasfupitelstva od následujícího dne po rezignaci dosavadního člena
zastupitelstva' tj. od 20. 5. t. r. Starosta poděkoval paní Krmíčkovézapráci, kÍerou pro
obec vykonala.
2.

Informace obecního úřadu o stanovisku k Usnesení ustavujícího zasedání
zastupitelstva
Došla námitka M. Šorma,ověřovatele zápisuz ustavujícíhozasedání zastupitelstva.
K námitce byl dalším zasedánim zastupitelstva25,4.2008 usnesen požadavek na
Stanovisko nadtízenéhokontrolního orgánu obce k platnosti ustavujícího zasedáni
zastupitelstva obce Karlík. Za obecní uřad předkládá informaci o Stanovisku
Ministerstva vnitra starosta.

3.

Projednání bodu Usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva
zastupitelstvo vyslechlo informaci o Stanovisku MV Čn 6rnona č. 1) abezrozpravy

hlasuje o předloŽeném návrhu usnesení.
Hlasování: schváleno všemi 6 hlasy přítomných' nikdo se nezdrže| hlasoviání, nikdo
nebyl proti.
Usnesení:
?astupitelstvo se ztotožňuje s výkladem a stanoviskem Ministerstva vnitra
C.j.: MV-4324|,-2|0DK.2008 k platnosti ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Karlik a v souladu se stanoviskem konstatuje, že orgány zvolené na ustavujícím
zasedání Zo Karlík dne 11. dubna 2008 jsou zvoleny platněn v souladu se
zákonem.
4.

Návrhy, projednání a ustanovení komisí a výborů obce
(bezpečnostní, stavební' kultumí). Na základě většinového niízoru zastupitelstva není
ustavení vy'jmenovaných komisí aktuální. Předpokládá se projednáni na příštím
zasedéni.

5.

Návrhy, projednání

a volby dalšíchčlenůkontro|ního a čIenůfinančníhovýboru
obce
Předsedkyně kontrolního vyboru je Milena Bílková. Do kontrolního výboru jako další
členovéjsou nawženi: Jiří Svoboda, Tomáš Tesner, Tomaš Hejtmrínek a Michaela
Simmerová' Konsensuálně hlasováno o všech navrŽených zéroveřl.
Hlasovríní:schváleno všemi 6 hlasy, nikdo se nezdrže| hlasoviání a nikdo nebyl proti.

Předseda finančníholyboru je Jiří Černý.Do finančníhovýboru jsou jako další
členovénavrženi: Barbora Tesnerová a Josef KráthÍ.
Konsensuálně hlasováno o všech navržený ch zárov eň,
Hlasoviíní: schváleno všemi 6 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Usnesení:
Dalšímičleny kontrolního výboru jsou: Jiří Svoboda, Tomáš Tesner, Tomáš
Hejtmánek a Michaela Simmerová.
Dalšímičleny finančníhovýboru jsou: Barbora Tesnerová a Josef KrátkT'.

ó.

výsledku přezkoumání hospodaření obce KarlÍk za rok2007
Předkládá předsedkyně kontrolního qýboru:
Přezkoumání proběhlo dne 15. I0.2001 a dne 22.2.2008. Ze zprálry r''ypl1ývá' žeby|y
zjištěny méně závaŽné nedostatky v hospodďení obce. Jedinou vytkou je, Že
inventurní soupisy neobsahují ziíkonem stanovené náležitosti _ inventurní číslaviz.
Příloha Zptávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlík.
Hlasoviání: schváleno všemi 6 hlasy, nikdo se nezdržel hlasoviínía nikdo nebyl proti.

Zpráxa

o

UsnesenÍ:

Zastupitelstvo bere na vědomí Zpráloru o ýsledku přezkoumání hospodaření obce
Karlík za rok2007. ZávérečnýúčethospodařenÍ obce Karlík za rok 2007 bude
schválen s výhradou. Zastupitelstvo ukládá účetníobecního úřadu Karlft
bezodkladně nápravu nedostatků, uvedených ve Zprávě.

7.

Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2008
Starosta předkládá Návrh rozpočfu obce Karlík na rok 2008, kteqý připravilo na svém
zasedáru dne l2. T0.2007 a následně zveřejnilo předchozí zastupitelstvo (příloha
zélpisu č. 2). Knavrženémurozpočfu nedošla žáďná niímitka.
Hlasování: schváleno všemi 6 hlasy, nikdo se nezdrže| hlasoviínía nikdo nebyl proti.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Karlik na rok 2008 v paragrafovém znění
podle zákona o účetnictví,a to jako vyrovnaný.
Q.{a schůzi se dostavil sedmý ělen zastupitelstva Ing. Jiří Cerný)

8.

Projednání novely Jednaciho řádu zastupitelstva
Materiál: námitka M. Sommerové a p|aÍný Jednací řád
Předkládá starosta a předseda finančníhovýboru
Hlasování: schváleno 7 hlasy, nikdo se nezdrŽel hlasoviínía nikdo nebylproti.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje novelu _ doplnění stávajícího Jednacího řádu o
ustanoveníz ,,V případě nedodrženíustanovení jednacího řúdu, zejména ve lhůtúch
pro předklóďání materiólu zastupitelům k projednóní 7 dnů předem, bude o
materiólu hlasovóno pouze v případě, že s tím budou souhlasit zastupitelé, kteří
neďostali materiály v uvedeném termínu '' Dále: Zastupitelstvo ukládá J. Cernému
zajistit aktuálně novelizaci Jednacího řádu.

9. Dodatek č. 11 ke Smlouvě o komplexnímzabezpečení zneškodnění odpadů pro

obec Karlík
Předmětem dodatku je změnaceny za svoz odpadu pro rok 2008, změna počtu osob a
rekreaěních objektů a specifikace rozsahu zakazky. Pro rok 2008 firma RUMPOLD P
úětuje 643,-Kě na osobu nebo objekť rok. Vybíraný poplatek od obywatel tedy bude
500'- Kč/rok.

Hlasování: schváleno 7 h|asy, nikdo se nezdrŽel hlasování a nikdo nebyl proti.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 11 Smlouvě o komplexním zabezpečení
zneškodněníodpadů pro obec Karlík mezi firmou RUMPOLD - P, s.r.o.
Úshvská 27,Pheň a obcí Karlík.
10. Zajištění informací pro veřejnost a jejich aktualizace
Předkládá: starosta. Informace jsou dobře dostupné na weboqých stránkách obce. Je
však nutné zajistit aktualizaci informací nejen na uřední tabuli, webu, ale i

v informačníchskříňkách.
Hlasoviáno: schváleno 7 hlasy, nikdo se nezdrŽel hlasování, nikdo nebyl proti.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje opatření k zajištění informací pro veřejnost a jejich
aktualizaci a uk|ádá realizovat toto starostovi (uložípaní Jitce Ponáhlé).

l1. Projednání úhrady nák|adů na pobyt dětí ve školce Dobřichovice
Město Dobřichovice poŽaduje zapobý l0 dětí zKarlíka ve školce v Dobřichovicích
častku 60 780,- Kč na jedno školnípololetí (to je 121. 560,- Kě ročně). Po diskusi o
důvodech a opodstatněnosti tohoto poŽadavku je předloŽen návrh a o něm je
hlasováno.
Hlasování: schváleno 7 hlasy, nikdo se nezdrže| hlasování a nikdo nebyl proti
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje poplatek městu Dobřichoviceza pobyt dětíz Karlíka ve
školce částku 60 780'. Kč za první pololetí roku 2007/2008 za podmínky
dokladování opodstatněnosti poplatku a jeho výše. Zastupitelstvo uk|ádá
starostovi dojednat sepsání smlouvy s Městem Dobřichovice, kde bude přesně
vyčísleno,na jakém podk|adě je nutná tato úhrada, na jaké účelybude tato
částka využita a dodání seznamu détízobce Karlík, které školku navštěvují a
v nížbude i zohlednění budoucího vývoje služeb.
12.

zá|<]adní bezpečnostní strategie obce (nabídka Městské po|icie
Cernošice)
Po informaci starosty o nabídce a možnostech a po obšírnédiskusi o bezpečnostní

trojednání

strategii obce se zastupitelstvo usnáší.
Hlasování: schváleno 7 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí dosavadní jednání s Městskou poticií Černošice,
pověřuje starostu a M. Šormapokračovat v jednánich o zabezpečeníobceo včetně
jednání o monitorovacím systému a hledat vhodná řešení.
13.

Projednání dalšíhobudování nového hřbitova a rekonstrukce márnice
Po iďormaci starosty a místostarosty o stavu realizace nového hŤbitova a po obšímé
diskusi se na základě návrhu usnesení zastupitelstvo usnáší.
Hlasování: schváleno 7 hlasy, nikdo se nezdrŽel hlasování a nikdo nebyl proti.
Usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu místostarosty o stavu realizace nového
hřbitova a rekonstrukce márnice a ukládá starostovi projednat situaci neplnění
závazkit příslušných obcí a ve spolupráci s místostarostou připravit návrh řešení
s cílem uzavřenÍ smluv se starosty obci na financování dalšíchprací pro
dokončenínového hřbitova (urnového háje) a zjištění možnostířešení

havarijního stavu márnice. Do získánífinančních prostředků z jiných zdrojů než
obce Karlík není možnév budování pokračovat.
14.

Projednání postupu budování chodníku do Dobřichovic
Původně měla dle příslibu materiál i zprávupředloŽit paní Květa Kmíčková.Z důvodů
její reztgnace na mandát v zastupitelstvu bude moŽné projekt řešit poté, kdy a jestli
pře,dápodklady nebo kdy se podaří relevantní podklady získat. Majitele pozemků byl
oU nucen oslovit mow dopisem, v někteých případech jsou však pozemky vánané
na probíhajícídědická řízeni.

Hlasování: schváleno 7 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere informaci o neuspokojivém stavu dosavadních příprav
realizace chodníku do Dobřichovic na vědomí. Uk|ádá starostovi pokračovat v
jednáních se starostou města Dobřichovice o spolupráci na všech možných
společných projektech, včetně chodníku. Dále ukládá, aby ve spolupráci s
místostarostou dokončil jednání o možnostech odkupu nutných pozemků v rámci
stávajících podmínek a informoval na zasedáních zastupitelstvo obce.

15.

Projednání postupu budování dětského hřiště
Byla předloŽena námitka Marie Sommerové' která oznátmi|a moŽnost střetu zájmtt
podle $83 odst. 2 zákona |2812000 Sb., o obcích, z titulu své funkce u prováděcí firmy

FRAGMENT

Usnesení:
Zastupitelstvo konstatuje, že neexistuje důvod pro lyloučeníz projednávání - a
to přinejmenším z důvodu, že výběrové íweníproběhlo v době, kdy ing.
Sommerová ještě nebyla členem zastupitelstva
Hlasovríní:schváleno 6 hlasy, 1 se zdrže| hlasování (M. Sommerová), nikdo nebyl
proti.
Dále byl projednán postup budovtíní dětského hřiště, předkládá: M. Sommerová
. materiál -dopis anázor M. Sommerové
- koreferát místostarosta J. Tláskal
Hlasování: schváleno 7 hlasy' nikdo se nezdrže| hlasování a nikdo nebyl proti.
Usnesení:
Zastupitelstvo projednalo zprávu o stavu realizace dětského hřiště. UkIádá
místostarostovi pokračovat v jednáních o urychlené realizaci hřiště bez
{inančního navýšení tak' aby bylo možno v budoucnosti bez rizika promarněné
investice *ryužíttento prostor jak pro děti' tak pro dalšíobyvatele obce., např.
vybudováním místa typu návsi' resp. parku. Dále ukládá, aby průběžně
informoval starostu a na zasedáních zasfupitelstvo obce o stavu realizace.
16.

odměny členůzastupitelstvazaýkon funkce
Zastupitelstvo projednalo formu odměn podle vyhlášky ministerstva witra č.7912008.
Byltaké předloŽen náwh paní Marie Sommerové, že starosta nebo místostarosta by
měl b;ýt pro funkci uvolněný. Dalšínávrhy (J. Tláskal, J. Štro|byly, aby nikdo z členů
zastupitelstva obce Karlík nebyl uvolněný do doby, neŽ bude toto uznáno jako nutné.
o návrhu bylo hlasoviíno Návrh: Nikdo ze členůzastupitelstva nebude nyní uvolněn pro funkci.
Hlasování: schváleno 4 hlasy' 2 proti (Sommerová' E|efant), 1 se zdrŽel (Šorm)

Výše odměny členůzastupitelstva podle vyhlášky MV CR č,7912008 byla na dobu
vykonávání mandátu stanovena v nulové hodnotě s tím, že rozpočtovanéprostředky
pro t1rto odměny budou pouŽity pro tvorbu sociálního a podpůrného fondu.
Hlasování: schváleno 7 hlasy, nikdo se nezdrželhlasování a nikdo nebyl proti.
Usnesení:
Nikdo ze členůzastupitelstva nebude nyní uvolněn pro funkci.
Výše odměny členůzastupitelstva podle vyhlášky nirv Čnč.79|2008 byla na dobu
vykonávání mandátu stanovena v nulové hodnotě s tím, že rozpočtované
prostředlry pro tyto odměny budou použity pro tvorbu tvorby fondu pro sociální
a dalšíspolečensky podpůrnéaktivity obce.

Projednání tvorby fondu pro sociální a dalšíspolečensky podpůrnéaktivity obce
Návrh na rytvoření sociálního a podpůrného fondu obce. Příjmy do tohoto fondu
budou tvořit dary občanůobce' členůzastupitelstv4 úspory v rozpočtu vývořené

17.

ďeknutím se odměn pro členy zastupitelstva.Penize z fondu budou vyvživény na
příspěvky občanůmpodle roňodnutí zastupitelstva. Fond bude slouŽitzejménana
příspěvky důchodcům, apod. J. Černý připraví návrh noÍmy pro tvorbu a čerpání
fondu.
Hlasování: schváleno všemi 7 hlasy, nikdo se nezdrŽel hlasování, nikdo nebyl proti.
Usnesení:
Zastupitelstvo schválilo vytvoření fondu pro sociální a dalšíspolečensky
podpůrnéaktivify obce Karlík Způsob tvorby a použitífondu bude upraveno
obecně závaznoru vyhláškou obce.

18.

Informace o zástavbě obce, projednání a schválení vyhlášlry o zastavěném r'izemí
obce
Projednrání námitek k opatření obecné povahy, kteým se rrymezuje zastavěné iuemí
obce Karlík

I. Paní Bc.

Ivana Burianová, nar.ll.4.I976, bytem Jeřická 1736139, 193 00
Praha 9, podala námitku' doručenou dne 19.3.2008 pod čj.MEUC-O1933112008,
k návrhu zastavěného uzemí obce Karlík vydávaného opatřením obecné povahy,
ve které poŽaduje, aby pozemky č.parc. 187|136 a |87|137 v k.ú. Karlík byly
zahrnuty do zastavěného územíobce Karlík. Usnesení: Námitka se zamítá.

III. Paní Bc. Ivana Burianová, nar.1l .4.1976, bytem Jeřická |736/39' l93 00 Praha
9, podala námitku, doručenou dne 2a.7.2007 pod čj.MEUC-044|44l2007,
k návrhu zastavěného uzemí obce Karlík lrydávaného opatřením obecné povahy,
ve které požaduje, aby pozemky č.parc. |871136 a I871l37 v k.ú. Karlík byly
zahrnuty do zastavěného územíobce Karlík. Usnesení: Námitka se zamítá.

ilI.

Mgr. Jaroslav Kratochvíl, nar.1.5.1968' bytem Velké Kunratické 1324149,I48
00 Praha 4 a JUDr. Jaroslav Pešta, nar.24.6.1952, bytem Karlovarská 36|17, 353
01 Marirínské Lánně l, podali niímitku, ve které požadují,aby pozemky č.parc.
138912, |39IlI0,1391116 v k.ú. Karlík byly zahmuty do zastavěného územíobce
Karlík' doruěenou dne 2|.3.2008 pod ěj.MEUC-019738l2008. Usnesení:
Námitka se zamítá.

IV. Mgr. Jaroslav Kratochvíl, a JUDr. Jaroslav Pešta, podali připomínky

resp.

námitky, doručené dne 30.4.2007 pod čj.MEUC.0262I4|2007, ve které poŽadují,
aby pozenky č.parc. 1389/2' 139l/I0' 139|/|6 v k.ú. Karlík byly zahrnuty do
zastavěného ,územi obce Karlík, resp. nesouhlasí' aby se t1rto pozemky staly
nezastavěným územímobce Karlík. Mgr. Jaroslav Kratochvíl' a JUDr. Jaroslav
Pešta upřesnili své připomínky podiínímdoručeným dne 30.5.2007 pod
čj.MEUC-032794l2007, ve kterém upřesňují bod 3 předchozího podání.
Usnesení: Námitka se zamítá.

V. Mgr.

Jaroslav Kratochvíl, a JUDr. Jaroslav Pešta' dále podali námitky a
připomínky doručenédne 13,7.2007 pod čj.MEUC-0426I9|2007, ve které
požadují, aby pozemky ě.parc. |38912, I39llI0, 139|l|6 v k.ú. Karlík byly
zahrnuý do zastavitelného územíobce Karlík proto, aby byly vyttžity k ýstavbě
rodinných domů. Usnesení: Námitka se zamítá.
Hlasovríník usnesením I. až Y.: schviíleno 6 hlasy,
nikdo nebyl proti.

1'

se zďržel h1asování(E1efant),

Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh vyhlášlqy - opatření obecné povahy,
kterym se lymezuje zastavěné územíobce Karlík v předloženépodobě (příIoha č.
3)

Usnesení: Zastupitelstvo Obce Karlfu jako příslušnýsprávní orgán příslušný
podle $ 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 183/2006 sb.' o rÍzemním plánování a
stavebním řádu (dále jen ,,stavební zákon,,), vydává podle $ 59 stavebního
zákona a v souladu s $ 171 a $ 172 zákona č. 500/2004 sb.' správní řád, ve znění
pozdějších předpisů' opatření obecné povahy, kterým se vymezuje zastavěné
úlzemíobce Karlík podle $ 58 odst. 1 a 2 stavebního zákona.
Hlasování: schviíleno 6 hlasy,
19.

l

se zdržel hlasoviíní,nikdo nebyl proti.

Projednání termínu opravy Zahradní ulice

opravu této ulice schválilo minulé zastupitelstvo. Současnézastupitelstvo navrhuje
termín opravy Zahradnt ulice na dobu po vyjasnění majetkových práv.
Pověřuje místostarostu a J.Černéhok bezodkladnému projednríní s dědici po majiteli
Zahradni ulice.
Hlasování: schváleno 7 hlasy' nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebylproti
Usnesení:
Zastupitelstvo navrhuje termín opravy Zahradni ulice na dobu po vyjasnění

majetkových práv. Pověřuje místostarostu a J.Cerného k bezodkladnému
projednání s dědici po majiteli Zahradní ulice.

20.

Příprava vyčištěníkoryta Karlického potoka

Starosta kontaktoval ,,Povodí Berounky.., pod které patří Karlický potok, apoŽáda| o

jeho vyčištění.Byla přislíbena návštěva pracovníka povodí, kteý technické podmínky
vyčištěnía jeho financoviíní zhodnotí.
Hlasování: schváleno 7 hlasy, nikdo se nezdržel hlasoviíní,nikdo nebyl proti.

Usnesení:
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
21. Příprava územníhoplánu obce
M. Sommerová poŽaduje vizi rozvoje obce, J. Tláskal, J. Štrofi dalŠídiskutují
souhlasně, ale poŽadují moŽnost seznámit se s původními podklady. Zastttpitelstvo po
obsahló diskusi na uvedené téma přijalo usnesení.
Hlasování: schváleno 7 h|asy, nikdo se nezdržel hlasování' nikdo nebyl proti.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí potřebnost územníhoplánu obce a stanovuje
přípravě územniho plánu vysokou prioritu. Ukládá všem jednotlivým
zastupitelům urychleně zhodnotit původnínávrh UP a možnost upotřebení již
zpracovaných podk|adů a předložit zprávu vždy na dalšímzasedání.
22. Y nitropodniková směrnice č. 1/2008

Starostou byl předloŽen návrh Vnitropodnikové směmice č,. Il2008 o oběhu účetních
dokladů obce Karlík s aktualizovanými podpisovými vzory (starosta, místostarosta,
účetní),vypracovaný účetníoU. (příloha č. 4)
Hlasování: schváleno 7 hlasy, nikdo se nezdrŽel hlasoviíní,nikdo nebyl proti.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vnitropodnikovou směrnici č. 1/2008 o oběhu účetních
dokladů, podpisových právech a metodách zpracování účetnictví.

pravy Viničnéaleje
Minulým zastupitelstvem byla schválena II. část opra\Y Viniěné aleje firmou
Fragment. oznámení M. Sommerové o moŽném střetu zájmi zastupitelswo odmítá
stejnějako v bodu 15. stavba dětského hřiště.
Jednaní se ZD Mořina o jejich vyuŽívání aleje k prujezdům na sousedící pole - co
nejdříve M. Sommerová a místostarosta. Příprava návrhu řešení opravy Viniěné aleje
bude řešit staÍosta po projednání se starostou Města Dobřichovice a dále pak
M. Sommercvá a místostarosta.
Hlasování: schváleno 6 hlasy, I se zďržel hlasování, nikdo nebyl proti.
Usnesení:
Střet zájmů M. Sommerové v případě opraly Viničnéaleje zastupitelstvo odmítá
stejně jako v bodu 15. stavba dětského hřiště. Jednání se ZD Mořina o jejich
využíváníaleje k průjezdům na sousedící pole co nejdffve provede M.
Sommerová a místostarosta. Přípravu návrhu řešení opravy Viničnéaleje bude
řešit starosta po projednání se starostou Města Dobřichovice a dále pak dle
výstupů návrhy připraví M. Sommerová a místostarosta.

23. Ú

24, Zptáva knihovny
Byla předloženaZpráva knihovny obce z května 2008.
Usnesení:
Zastupitelé se seznámili se zprávou i podněty. Podněty n,ážía budou o nich
rozhodovat na příštímzasedání.
25.

Diskuze

Zpomalovací pruh do ulice K Vodárnám požaduje pan T. Tesner. Podmínky k další
edici obecních listů budou ještě zvétženy.

Ukončenízasedání. Starosta poděkoval všem členůmzastupitelstva za
soustředěnou a konstruktivní práci a přítomným občanůmzazáiem, náměty a
názory, které pomáhají obecnímu úřadu ke správně voleným krokům, vedoucím
k rozkvětu Karlíka.
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ověřovatelé zípisu:

Marie Sommerová
Milena Bílková
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Jan Tláskal

místostarosta

Přílohy zápisu ze dne 22.5.20o8
Příloha č. l: Stanovisko Ministerstva vnitra Č1.: vrv.+3241.2loDK-2008 k platnosti
ustavujícíhozasedání zastupitelstva obce Karlík
Příloha č. 2: Návrh rozpočfu obce Karlík na rok 2008
Příloha č. 3: opafiení obecné povďty, kterým se vymezuje zastavěné tyemíobce Karlík podle
$ 58 odst. 1 a2 stavebního zákona
Příloha ě.4: Vnitropodniková směrnice ě. |/2008 o oběhu účefiríchdokladů, podpisových
právech a metodách zpracováni účetnictví.

