Zpráva o činnosti obce od 18.6. do 6.8.2008
19.června vypsala obec zjednodušené podlimitní řízení na akci Výstavba nového pavilonu MŠ
Jablíčko. 17. července před závěrečnou lhůtou podání nabídek obec zadávací řízení zrušila.
Důvodem bylo, že výzva neobsahovala všechny záležitosti a nebylo by proto možné provést
relevantním způsobem hodnocení došlých nabídek. Ve spolupráci s právničkou připravila
obec novou výzvu k podání nabídek.
2. července započala rekonstrukce sociální zařízení sálu u Korychů ( pokračování loňské
rekonstrukce ). Dnes obec provedenou stavbu převzala, část plánovaných úprav předsálí
provedeme vlastními silami ( strhání starého obložení, vymalování, výměna dlažby u
vchodových dveří atd. ) Do výroby byly zadány nové vchodové dveře.
Obec zadala vypracování projektu změny vnitřních dispozic přístavku u základní školy, tak,
aby v této části budovy mohla být umístěna jedna třída družiny a rekonstrukce splňovala
požadavky hygieničky. Vzhledem k tomu, že až ve druhé polovině srpna dostaneme nabídky
oslovených firem na provedení práce, část rekonstrukce započne zřejmě až na podzim nebo ke
konci tohoto roku.
Dokončena byla také vzduchotechnika v kuchyni základní školy. Současně byla vyměněna
dlažba a obklady v kuchyni.
16. července navštívil naši obec v rámci cesty po Středočeském kraji hejtman Středočeského
kraje Petr Bendl. Hejtman převzal také záštitu na oslavami naší obce, které proběhnou 20.
září.
V červenci započala rekonstrukce kapličky v Kamýku. Budou vyměněna okna,
zrekonstruovány dveře, provedena izolace proti vlhkosti, nové omítky a oprava střechy.
Oprava by měla být dokončena do poloviny září. 20. září plánujeme oslavy 780. výročí první
písemné zmínky o obci a v rámci těchto oslav vysvěcení kapličky.
V červenci opravila firma Commatel Svahovou ulici. Zjištěné závady při přejímce budou
opraveny do konce října.
23.7. byla první porada organizačního výboru oslav výročí obce. Paní Palkosková velmi
intenzivně pracuje za pomoci paní Kouřimské, paní Malé, paní Vichrové a paní Smidžárové
na publikaci o naší obci. Fotografie ze současnosti obce poskytl pan Tydlitát. Sborník by měl
vyjít v polovině září.
24.7. bylo v kině veřejné projednání 2.změny územního plánu naší obce.
30.7. došlo k havárii na vodovodním řadu Kladno -_ Podmoráň. K prasknutí řadu zřejmě
kromě únavy materiálu přispěl i průjezd těžkých nákladních vozidel. Obec si před několika
měsíci stěžovala na odboru dopravy v Černošicích na velké množství výjimek k průjezdu
Kladenskou ulicí pro vozidla nad 7.5 tuny a zejména na skutečnost, že obec není o výjimkách
informována. Na 12. srpna je svoláno v této záležitosti jednání u tajemníka MÚ Černošice.

2. srpna vyhlásila obec výběrové řízení na strážníka obecní policie. Obecní policie Velké
Přílepy by měla být o jednoho strážníka rozšířena z důvodu vzájemné zastupitelnosti.
6. srpna. se obec zúčastnila jednání Krajského soudu ve věci odvolání firmy Bemett a.s. vůči
rozsudku soudu Okresního soudu Praha-západ ze 3. března, který určil, že vlastníkem
pozemků číslo parc.61/2, 61/10, 61/11, 61/12 a 61/14. pro kat. území Kamýk u Velkých
Přílep je obec. Krajský soud rozsudek Okresního soudu pro Prahu západ potvrdil.

