Zápis ze 2. schůze Rady obce Velké Přílepy

konané dne 10. 12. 2018 od 17:00 hod. v kanceláři starostky

Zasedání Rady obce Velké Přílepy bylo zahájeno v 17:00 hodin a skončeno 19:07 hod. Z celkového
počtu 5 členů Rady obce bylo přítomno 5 osob. Rada obce byla schopna se usnášet po celou dobu
schůze. Schvalovací kvórum činí 3 hlasy.
Přítomni členové rady: Věra Čermáková (starostka), Marie Válková (místostarostka), Tomáš Hošek
(místostarosta), Libuše Smidžárová (zastupitelka), Vlastimil Zaviačič (zastupitel)

Nepřitomní členové rady: nikdo
Pořadí schůze:
1

Zahájení, schválení (doplnění) pořadí schůze

2

Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu

3

Umisťování billboardů v obci

4
5.
6.
7
8
9.

Dotační program obce
Přestavba kanceláří v budově obecního úřadu
Připojování nemovitostí na vodovod
Redakční rada Zpravodaje
Plán inventur
Diskuze

10. Závěr

1. Zahájení, schválení (doplnění) pořadu schůze
Schůze Rady byla zahájena paní starostkou (předsedající) Následně bylo hlasováno 0 navrženém

pořadu schůze.
Hlasování o schválení pořadu schůze:
Pro: 5

Proti: 0
Zdržel se: 0
Program zasedání Rady obce byl schválen tak, jak je uvedeno shora.

2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Rada obce Velké Přílepy po projednání schvaluje:
a)

zapisovatele: Marie Válková

b) ověřovatele zápisu: Věra Čermáková, Tomáš Hošek
Hlasování:
Pro:5

Proti: 0

Zdržel se: O

3. Umisťování billboardů v obci

Proběhla diskuze k umísťování billboardů na základě podnětu žádosti o umístění reklamy, Obec nemá
zájem a nepodporuje umísťování velkých reklamních ploch. Obec má záměr redukovat, omezovat
komerční reklamy a billboardy na místech k tomu neurčených. Tento záměr chce upřesnit vyhláškou,
která bude připadnou inzerci a výlepy reklam (např. pozvánka na jednorázové akce) na plochách
určených blíže specifikovat. Jedná se o úpravu vyhlášky již vzniklé v minulosti, a to o případnou
aktualizaci vyhlášky 1/2004, konkrétně ll. odst., bod 2, |. Tato vyhláška bude připravena a předložena
zastupitelstvu obce ke schválení neprodleně.

4. Dotační program obce

Paní Válková přednesla koncept navrženého Dotačního programu obce. Oproti minulosti jsou
navrženy 2 Programy, a to na podporu jednorázových akcí a na podporu činnosti spolků. Proběhla
včetne
diskuze. Rada obce se dohodla na odložení Dotačního programu stím, že celkový koncept,

dokumentů Vzor žádosti a Návrh veřejnoprávní smlouvy bude řešit neprodleně v lednu po předložení
doby
zmíněných dokumentů. Tato dohoda vznikla na základě diskuze a možnosti delší
příprava
následná
vání,
připomínko
se
á
Předpoklád
kpřipomínkování ze strany členů Rady obce.
Dotačního programu, jeho schválení a vyhlášení v lednu 2019. Veřejnost je o řešení Dotačnlho
programu informována prostřednictvím webu obce stím, že možnost čerpání a proplacení
financovaných nákladů schválené v Dotačním programu bude možné čerpat zpětně již od ledna 2019.
,

5. Přestavba kancelarl v budově obce

na obecním
Paní starostka informovala o změnách v souvislosti s přestavbami a stavebními úpravami

umístění
úřadě. Zásadní změny jsou sjednocení podatelny obecního a stavebního úřadu (změna
oddělení,
stavební
pro
úvazku
navýšení
a
změna
dále
podatelny), navýšení úvazku pro matriku,
úprav je
konkrétně pro správu nemovitostí, žádosti o dotace stavby obce apod, Ukončení stavebních
předpokládáno do konce února 2019.

6. Připojování nemovitostí na vodovod
diskuze k této
V přípravě je návrh vyhlášky týkající se připojování nemovitostí na vodovod. Proběhla
problematice. Obec požádá o vyjádření VAK ke spotřebě vody v přílepské věznici.
7. Redakční rada Zpravodaje
Návrh členů pro Redakční radu přednesla paní Válková.

Daniel Koštoval (návrh Tradice —

Budoucnost), Kateřina Jungbauerová (původní oslovený člen), René Tydlitát (původní oslovený člen),
Richard Kapsa (návrh spolek Kamýk). Rada obce se dohodla, že Redakční rada a volba členů bude
Rady
volena až pojednání s paní redaktorkou Renatou Šťastnou, která bude na nejbližší jednání
pozvaná.
8. Plán inventur

Rada obce byla seznámena a informována o Plánu inventur na rok 2018, který je přílohou tohoto
zápisu.
Hlasování:
Pro:5

Proti: 0

Zdržel se: O

Přijato usnesení č. R-6l201: Rada obce schvaluje předložený Plán inventur na rok 2018.
9. Diskuze

Paní Smidžárová informovala Radu obce 0 vyvěšení dokumentu Střednědobého výhledu mateřské
u
školky Jablíčko. Tento dokument paní ředitelka vyvěsí neprodleně, vzhledem k časovému zákonném
požadavku

nutnosti vyvěšení

15 dnů

před

schválením,

bude MŠ

v rozpočtovém

provizoriu

pravděpodobně 14 dnů.
Rada obce se dohodla na termínu příštího jednání Rady obce na 14. 1. 2019 v kanceláři starostky.
10. Závěr

Jednání Rady obce bylo ukončeno v 19:07 hod.

Ve Velkých Přílepech dne: 10.12. 2018

O

Věra Čermáková

„ nv

Ing. Tomáš Hošek

