Zpráva z činnosti Obce od 7.8.2008 do 25.9.2008
28. srpna obdržela obec od Vojenské ubytovací a stavební správy žádost o dodání podkladů
ke kupní smlouvě na pozemky v areálu čističky odpadních vod. Tyto pozemky - cca 12. 000
m2 jsou stále v majetku Ministerstva obrany a pro podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
ČOV a rekonstrukci samotnou je nutné, aby pozemky byly v majetku obce. 24.9. byla obec
seznámena s cenou, za kterou je MO ochotno pozemky prodat. Ministerstvo obrany požaduje
za pozemky , které leží převážnou částí v ochranném pásmu vodního zdroje, tudíž nejsou
jakkoliv komerčně či jinak využitelné 6.186.330.- Kč. Tuto cenu nemůže obec respektovat a
tudíž bude výše kupní ceny předmětem dalších jednání s Ministerstvem obrany.
28.8. 2008 byla podepsána smlouva s firmou Zeman – stavební řemesla, s.r.o. o provedení
rekonstrukce přístavby staré budovy školy, zatím málo využívané. Nabídka firmy byla
vybrány ze tří podaných nabídek. Po rekonstrukci vznikne v prostorách 1. poschodí jedna
třída družiny, nová sociální zařízení a v přízemí 2 místnosti např. na výuku nepovinných
předmětů apod. Práce budou rozvrženy do dvou etap a ukončeny do 30.6. příštího roku. První
etapa začne 1. října. V souvislosti s rekonstrukcí družiny základní školy bude muset obec řešit
také pozemek přilehlé zahrady, kterou děti využívají. Tato zahrada nepatří obci, ale byla kdysi
v restituci vrácena paní Veverové a paní Mráčkové.
29.8. obec vyzvala k podání nabídky v řízení o zadání zakázky „Velké Přílepy - generel
kanalizace a technické posouzení vodovodu včetně hydraulické analýzy“. Vzhledem k tomu,
že tři ze čtyř uchazečů nesplnili technické kvalifikační předpoklady a museli být komisí
vyřazeni, zůstala nabídka pouze jednoho uchazeče a tedy komise neměla možnost odpovědně
posoudit tuto nabídku. Zrušila jsem 24. září výzvu a podáme ji opět 26. září.
3. září hodnotila komise nabídky stavebních firem v rámci zadání veřejné zakázky „Výstavba
nového pavilonu Mateřské školy Jablíčko Velké Přílepy“. Hodnoceny byly nabídky 5 firem,
z nichž nejvýhodnější nabídku podala firma Bláha, s.r.o. Na dalších místech se umístily firmy
Stavitelství Kladno, spol,s.r.o., Hochtief, a.s., Zeman – stavební řemesla,s.r.o. a Kališ a
Krátkoruký, s.r.o.
9. září na mimořádném zasedání zastupitelstva byla odsouhlasena smlouva o prodeji
bytových domů mezi obcí a bytovým družstvem „U Rybníčku se sídlem Velké Přílepy“.
Jedná se o celkem 8 bytů v ulici U Rybníčku s popisnými čísly 236 a 237. 10. září byla
podepsána smlouva a učiněn návrh na vklad.
Během letošního léta probíhaly některé rekonstrukce v budovách v majetku obce. V základní
škole byla v kuchyni dokončena instalace vzduchotechniky a položena nová dlažba a obklady.
V sále U Korychů byly rekonstruovány a rozšířeny dámské toalety a upraveno předsálí.
Čekáme ještě na nové vchodové dveře.. Byla také s pomocí dotace Středočeského kraje
vybavena místní lidová knihovna, zakoupeny nové židle kopírka, stolek pod tiskárnu a vozík
na knihy.
V rámci výběrového řízení na obsazení 1 místa strážníka obecní policie obdržela obec zatím
jen tři nabídky.
V pátek 19. a v sobotu 20. září jsme oslavili výročí obce - 780. let první písemné zmínky.
Chtěla bych na úvod mé zprávy poděkovat výboru, který oslavy připravil – jmenovitě paní
Palkoskové, Aulické, Kapsové, Smidžárové, Musilové, Kouřimské a panu Kettnerovi, paní

grafičce Kubové, která navrhla plakáty a pozvánky a slečně Petře Horákové, která připravila
plakáty s dětskou tématikou a spolupracovala na přípravě výstavy.
V pátek 19.9. jsme uspořádali lampionový průvod s ohňostrojem na počest sloučení obcí
Kamýk a Velké Přílepy. Překvapila nás velké účast dětí i jejich rodičů.
V sobotu dopoledne byla znovu vysvěcena kaplička sv. Gotharda v Kamýku panem farářem
Lukášem Lipenským. Akt byl doplněn malým koncertem našich obyvatel, převážně dětí a
mládeže. I před kapličku přišlo poměrně hodně diváků..
Kaplička byla přes léto zrekonstruována. Finanční prostředky jsme z větší části získali ze od
sponzorů a z výtěžku prvního jarního obecního plesu. Rekonstrukce stála cca 110 000,- korun,
včetně opravy a výroby vnitřního vybavení. Obrazy a barokní rám, které se v kapli nacházely
byly značně poškozeny vlhkostí a tak budou posouzeny odborníkem a opraveny. Poté některé
z nich umístěny zpět do kaple nebo na obecní úřad, barokní rám bude zrekonstruován
pracovníky muzea v Roztokách a zůstane ve sbírkách muzea. V současné době je v kapličce
nově zhotovený kříž a zrekonstruováno klekátko.
Hlavním prostorem slavností byl areál před Bowlingem se staročeskými trhy a programem.
Celkem vystoupilo 7 souborů včetně lidového tanečního souboru, 2 zpěváci a hodinový
program připravila i místní základní škola.
Velké nadšení sklidila výstava v sále U Korychů a zájem byl i o loutkové divadlo pro děti.
Díky patří nejen těm, kteří expozici připravovali, ale i mnohým občanům, kteří poskytli
materiál – staré fotografie, dokumenty nebo předměty. Také zaměstnanci roztockého muzea
nám vyšli velmi vstříc a zapůjčili několik historických relikvií. Výstava trvala z provozních
důvodů pouze 1 den a pro velký zájem byla podstatná část expozice přemístěna do místní
lidové knihovny.
Dost starostí a práce přineslo vydání Sborníku obce Velké Přílepy. Publikace se velmi líbí a je
o ni zájem. Hlavní zásluhu na tom, že je sborník na světě má paní Ing. Palkosková. Nejen, že
vydat knihu o historii i současnosti obci byl její nápad, ale starala se o vše, co s vydáním
sborníku souviselo.
V rámci staročeských trhů byl v jednom ze stánků prezentován projekt „Kup/ zasaď strom“.
Návštěvníci slavnosti měli možnost si ve stánku zakoupit strom nebo keř, který bude vysazen
na podzim v dětském parku „V Lipkách“. V srpnu vystavěla na pozemku budoucího parku
pod lokalitou Bussmark firma Bláha chodníčky s nezpevněným povrchem jako základ
budoucího dětského parku. V současné době je v tomto prostoru v provozu malé dětské hřiště,
v budoucnu uvažujeme o jeho rozšíření prvky pro větší děti. Chtěla bych poděkovat všem
občanům, kteří se na výstavbě hřiště podíleli, také těm, kteří přispěli zakoupením stromu nebo
keřů a zejména paní Aulické, která je „styčným důstojníkem“ a iniciátorkou celé akce. Podle
poslední informace od paní Aulické jsou všechny stromy do parku už prodané a k mání jsou
pouze keře. Chtěla bych upozornit a pozvat na papírovou sobotu 18. října, kdy bude možnost
vareálu Bussmark do připravených kontejnerů odevzdat papír - nejlépe tříděný. Výtěžek
z prodeje papíru bude použit na dokončení parku.

