Zpráva o činnosti obce od 24. 3. 2011 do 27. 4. 2011.
24. 3. schůzka s Ing Slivkou, novým majitelem firmy Red Shark. Společně s Ing. Aulickou
jsme Ing. Slivku upozornily jako majitele lokality na jeho povinnosti v rámci územního
rozhodnutí. Ing. Slivka žádala přítomnost Ing. Bláhy , bývalého majitele – schůzka svolána na
7. dubna.
25. 3. Večer v místní knihovně zahájení výstavy Dokumenty obce Velké Přílepy
26. 3. Obecní ples, výtěžek plesu 12.449.- Kč bude věnován na výstavbu hřiště v lokalitě ul.
Suková.
30. 3. jednání na vodoprávním úřadu Černošice projednání projektu ke stavebnímu povolení
ČOV – rekonstrukce a intenzifikace, za obec P. Morysek a V. Čermáková
2. 4. Velikonoční trhy
7. 4. jednání s Ing.Slivkou a Ing. Bláhou za přítomnosti Ing. Aulické. Nový majitel firmy Red
Shark nemá v úmyslu budovat spolu se společností Manghi Group kruhový objezd na II/240,
dle jeho vyjádření není dohoda se společností Manghi Group a v dohledné době možná
realizace. Vybuduje dle ÚR a stavebního povolení původně plánovaný výjezd T – žádá o
souhlas zastupitelstva s touto variantou.
9. 4.. a 16. 4. Sběr velkoobjemového odpadu a železa, společně s Klubem rybářů VP
12. 4. Výměna výstroje vodovodních šachet na vodovodním přivaděči
13. 4.. Dokončení prací na šachtách
13. 4. Literární večer v knihovně – „ Víno, vinečko aneb je víno vinno ?
15. 4. jednání s obyvateli Isobau o dalším postupu převzetí komunikací – za obec byli
přítomni Aulická, Čermáková, Hošek, Kapsa a Morysek. Z jednání byl pořízen zápis.
Projednávané body byly: veřejné osvětlení v areálu ISOBAU, jeho provozování, převzetí
komunikací obcí a varianty smluvního ujednání mezi obcí a sdružením
20. 4. prohlídka lokality Isobau ( zápis ) – obhlídka současného stavu technické a dopravní
infrastruktury, specifikovány stavební nedodělky
V měsících březnu a dubnu probíhala písemná komunikace se správcem konkurzní podstaty
JUDr. Monsportem, prostřednictví JUDr. Ištvánkové. Obec na návrh JUDr. Ištvánkové
vyčíslila náklady, které obec nesla v lokalitě bývalého H-systému na pozemku 173/ 1 po
dobu, kdy byla údržba a veřejné osvětlení provozovány.
Celkové náklady za 10 let za osvětlení a údržbu komunikací jsme vyčíslili na 990 573 Kč.
Správce konkurzní podstaty označil náklady za neopodstatněné, promlčené

a nepřezkoumatelné. Na provozování veřejného osvětlení a údržbu komunikace nebyla dle
jeho vyjádření se správcem sepsána v minulosti smlouva.
Vzhledem k tomu, že správce v současné době rozprodává jednotlivé stavební parcely na
výstavbu, obec správce vyzvala, aby budoucí majitele obeznámil s tím, že de facto neexistuje
přístupová cesta. Investor měl povinnost dokončit technickou a dopravní infrastrukturu v dané
lokalitě. Obec Velké Přílepy nemá zákonnou povinnost převzít tento závazek. Další schůzka
byla naplánována na 8. června.
V současné době je dokončována rekonstrukce bytu nad restaurací U Korychů na služebnu
Obecní policie. ( rozpočet ) Dohoda se starostkou Úholiček je, že policie opustí posledního
dne měsíce dubna původní služebnu v Úholičkách.
V. Čermáková

