Zpráva o činnosti obce od 7. listopadu do 10.12.2007
12. listopadu byla dokončena akce Návrat zeleně do zemědělské krajiny, bylo vysázeno 30
stromů a 1280 keřů. Na investici v celkové výši 190.000.- Kč jsme získali 110.000.- Kč
dotace od Středočeského kraje, 20.000.- Kč byl osobní dar místostarosty. Vzniklo tak místo
k procházkám obyvatel obce a po zmohutnění vegetace i k úkrytu zvěře. Bohužel stále, i přes
zákaz majitele pozemku, jezdí často na pozemku motocyklisté a ničí částečně upravený terén.
V souvislosti s výstavbou byla téměř odklizena černá skládka sousedící s pozemkem.
14. listopadu obec podala na Státní fond životního prostředí závěrečný dopis a dokumenty
k závěrečnému vyhodnocení akce kanalizace a rekonstrukce ČOV. Fond požadoval doplnění
podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce, na kterou obec dostala v roce 1996 dotace. Obci
hrozilo, že bude muset vrátit část dotace ve výši 4.200 000,- Kč. Na dohledání dokladů jsme
pracovali od dubna letošního roku. Ze Státního fondu životního prostředí stále nepřišla
odpověď.
15. a 16. listopadu provedl odbor kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dílčí
přezkoumání hospodaření obce Velké Přílepy za rok 2007. Předmětem kontroly byly příjmy a
výdaje rozpočtu, peněžní operace, pokladní kniha, vypořádání finančních vztahů ke státu,
hospodaření s majetkem, přezkoumání písemností, kupní a pracovní smlouvy, zápisy
z jednání apod. Byly zjištěny jen drobné nedostatky a obec byla vyzvána přijmout opatření
k nápravě chyb a podat o tom informaci Krajskému úřadu.
15. listopadu podala obec žádost o poskytnutí grantu pro sport a volný čas. V létě příštího
roku by chtěla obec zrekonstruovat dámské toalety, šatnu a předsálí tělocvičny restaurace U
Korychů. Předběžný rozpočet na akci je přibližně 1 200 00,- Kč.
30. listopadu došla Krajskému úřadu naše žádost o dotaci na podporu knihoven. Celkové
náklady projektu jsou 98 tisíc korun, kraj poskytuje až 90 procent dotace. Z poskytnutých
penězby byla knihovna vybavena nábytkem, knihovnickým softwarem Clanius a kopírovacím
strojem.
20. listopadu začala rekonstrukce silnice na Pražské ulici. Práce prováděla firma ZKP
Kladno. Silnice je opět průjezdná, ale dosud nebyla oficiálně předána investorovi. Obec
vznese připomínky ke kvalitě provedení opravy.
20. listopadu jsme společně s panem Vlkem, starostou Turska jednali s ředitelem ČSAD
Kladno o navýšení spojů autobusů integrované dopravy v nejvíce vytížených časech. Ředitel
Landa nezávazně přislíbil ještě do konce roku 2007 protáhnout linky 340 do Velkých Přílep a
tím částečně ulevit přetížené lince 316. Při včerejším jednání mně ale sdělil, že se k tomuto
záměru negativně vyjádřily Roztoky s tím, že linku 340 považují za svůj městský autobus. 14.
prosince se provozovatel autobusů dozví částku poskytnutou krajem a Prahou na dopravu a od
toho se bude odvíjet posílení spojů 316 a 350 nejpozději údajně do konce března 2008.
7.12. odeslala obec žádost o změnu splátkového kalendáře finanční návratné výpomoci od
státu na akci Vodovod Velké přílepy. Obec získala v roce 1997 možnost čerpání finanční
výpomoci na stavbu veřejného vodovodu ve výši 7.169.000,- Kč, vyčerpala jen 5.000.000,z původně nabídnuté pomoci. I když v roce 2002 obdrželo Ministerstvo financí potřebnou
dokumentaci k vyúčtování, byli jsme začátkem prosince po splacení poslední splátky

ministerstvem vyzváni k vyúčtování celé akce a podání žádosti o změnu splátkového
kalendáře.
V měsíci listopadu byl dokončeno geometrické zaměření pozemku 51/1 v lokalitě Bussmark a
jeho rozdělení na sportovní hřiště a park s dětským hřištěm. V současné době jednáme
s majiteli o výši pronájmu plochy.
Koncem listopadu bylo také dokončeno zaměření čističky odpadních vod. Čistička jako
původně vojenský objekt nebyla tedy zanesena do civilního katastru. Navíc těleso ČOV leží
dosud na pozemcích soukromníků. Pro rekonstrukci a rozšíření čističky a zejména pro podání
žádosti o dotace potřebujeme tyto překážky co nejdříve odstranit. Potřebné pozemky pro
stavbu nové čističky vykoupit či vyměnit.
27. listopadu jsem požádala a následně bylo provedeno dendrologické posouzení stavu topolů
u hřiště a vrby u autobusové zastávky. 10. listopadu jsem obdržela výsledek průzkumu :
Dendrolog doporučuje z bezpečnostních důvodů pokácet 12 topolů v havarijním stavu, vrba
bílá u autobusové točny je podle vyjádření odborníka napadena dřevokaznou parazitickou
houbou a akutně hrozí zlom mohutných větví v celé koruně. Doporučení pro tento strom je
následující : vrbu buď pokácet nebo radikálně zkrátit do výše 4 až 4,5 metrů, ponechat pouze
základní rozvětvení.
V sobotu 1.12. uspořádal Obecní úřad Mikulášskou nadílku pro děti. Děkuji výboru pro
školství a kulturu, zejména paní ředitelce MŠ Jablíčko Libuši Smidžárová za vzornou
přípravu programu, výzdoby a uspořádání sbírky. Také tímto děkuji všem sponzorům, bylo
vybráno 17.801 Kč a náklady na představení a dárky pro děti činily 17. 251 Kč.
8.12. proběhly v sále U Korycha VelkoPřílepské vánoční trhy. Největší břímě v rámci
přípravy nesla paní Eva Kapsová, moje poděkování ale patří všem, kteří přišli pomoci
s výzdobou, úklidem a organizací a také paní učitelce Jirkovské ze Základní školy Velké
Přílepy. Ta připravila s dětmi velmi hezké a milé vystoupení. Akce sklidila velký úspěch a už
teď připravujeme další, tentokrát velikonoční trhy.

