Zpráva o činnosti obce od 6. září do 6.listopadu 2007.
5. září - provedla obec se Správou vojenského bytového fondu konečné vyúčtování nájmů
bytů v bytových domech U Rybníčku.
7. září jsem oslovila geodetickou kancelář Ing. Dvořáčkové a Ing. Sedláčka s požadavkem
zaměřit pozemky, na kterých leží objekt ČOV. ČOV není jako bývalý majetek Ministerstva
obrany nebyla zanesena dosud v katastru nemovitostí a pozemky kolem ní i pod tělesem
čističky nejsou dosud majetkem obce. Vzhledem k nutnosti rekonstrukce čističky a podání
žádosti o dotace musí obec tyto věci uvést do pořádku. V současné době se dokončuje
zaměřování objektu a pozemků. Obec stále pracuje na vyřešení problému kolem dotací na
budování kanalizace v devadesátých letech. Fond životního prostředí přišel na jaře letošního
roku s požadavkem vrácení dotace v hodnotě více než 4 miliony korun. Pokud nebude situace
vyřešena, nemůže obec požádat o další dotace. Fond životní prostředí opět prodloužil naší
obci termín k dokončení závěrečného vyúčtování akce a to do 15. listopadu.
10. září jsem jednala s obyvateli Hegerovy ulice, jejichž domky leží naproti hřišti
vybudovaného sdružením Velké Přílepy. Hřiště bylo několik měsíců předmětem sporů.
Obyvatelé sousedících domů si stěžovali na hluk na hřišti a nelegálnost stavby vůbec. Na
společné schůzce jsme se dohodli, že stavbou hřiště dotčení obyvatelé upustí od protestů
v případě, že kolem hřiště bude vybudována 40 metrů dlouhá a 4 metry vysoká protihluková
stěna.
Pozemek 51/1, na kterém hřiště leží, by se měl v budoucnu stát parčíkem s dětskými herními
prvky. Obci byl nabídnut k dlouhodobému pronájmu. Pozemek byl geodeticky vyměřen, část
pozemku 51/1 zůstala k užívání majiteli jako zahrada, odděleno bylo hřiště číslem pozemku
61/6 a zbytek pozemku 51/7 o rozloze 3 815 metrů bude k dispozici obci. Vyměření provedla
firma Jordán.
V první polovině září mě oslovil předseda představenstva FK Dukly s žádostí o dlouhodobý
pronájem hřiště v majetku obce se záměrem hříště a zázemí modernizovat a vybudovat malé
hřiště v prostoru na současnými šatnami. Hřiště by zůstalo v dopoledních hodinách
k dispozici škole, fotbalistům Sokola by zůstala možnost trénovat i hrát zápasy. O víkendech
by bylo hřiště přístupné veřejnosti. 19. října se zástupci klubu setkali se zastupiteli obce k
projednání podmínek. V současné době čekáme na jejich vyjádření.
14. září byla uzavřena smlouva se sdružením SPROM Roztoky o obstarání správy domů – 20.
bytových jednotek U Rybníčku. Správce povede až do doby prodeje domů technickou
evidenci, zajistí odstranění případných havárií, provozní revize, povede evidenci nájemců
bytových jednotek a bude předepisovat a kontrolovat a vymáhat úhrady za služby spojené
s užíváním bytových jednotek a nájemné. Odměna správci je podle smlouvy 2.880.- Kč
měsíčně.
19. září připravila Obecní policie setkání s občany, především se seniory. Tématem byla
především bezpečnost domů a bytů. Policisté seznámili přítomné s několika zásadami, které
by měli zejména starší občané dodržovat v zájmu bezpečnosti. Besedy se zúčastnili i zástupci
policie z Libčic. Bohužel, i přesto, že byl vypraven autobus pro občany Turska a Úholiček,
besedy se zúčastnila necelá desítka seniorů.

24. září odjely dvě desítky dětí ze základní školy na návštěvu polského družebního města
Schydlów. Oplatily tak návštěvu polských dětí u nás v květnu tohoto roku.
26. září začala ve spolupráci s firmou Whitetrans a Regios s.r. likvidace černé skládky
směrem k Lichocevsi v lokalitě U Průhona. Skládka byla z větší části zlikvidována, malá část
složená převážně ze sutě bude přehrnuta zeminou a oseta nebo osázena keři. Firma Regios
dodala výstražné tabule varující před pokutou v případě složení odpadu. Velmi obci pomohla
poskytnutou technikou firma Whitetrans. Na pozemku v blízkosti dnes už bývalé černé
skládky začala včera zahradnická firma vysazovat stromy a keře v rámci akce Návrat zeleně
do zemědělské krajiny.
26. září podepsala naše obec smlouvu s obcí Horoměřice o příspěvku na provoz jednotky
dobrovolných hasičů. Obec Velké Přílepy poskytne podle smlouvy paušální příspěvek
5.000.- Kč ročně a 3.000,- Kč za každý vyžádaný zásah. Příspěvek za zásah jednotky bude
hrazen pouze tehdy, bude-li obcí Velké Přílepy vyžádán nebo odsouhlasen. Odsouhlasení
může být provedeno i dodatečně.
Během měsíce října obdržela obec nabídku tří firem ( Via Kladno, Schnapel a Commatel) na
opravu povrchu silnic v ulicích Svahová a Krátká. Povrch vozovek v těchto dvou ulicích byl
zastupiteli označen jako havarijní stav. Na pracovním zasedání zastupitelstva byla z nabídek
na opravu vozovek vybrána jako nejvýhodnější nabídka firmy Commatel.
4. října : probíhalo jednání u okresního soudu Praha-západ ve věci pře se společností Bemett
a.s. nástupkyní společností Bemett s.r.o. Obec žalovala v květnutohoto roku společnost o
určení práva k nemovitostem, společnost Bemmet nedodržela závazek a nesplatila v termínu
kupní cenu za pozemky v centru obce a to po několikerém upozornění. Protože soud nebyl
schopen 4. října provést veškeré úkony, bylo jednání odročeno za účelem provedení
dokazování na 10. ledna 2008.
5. října podepsala obec smlouvu s odpadovou firmou Regios a.s. na období do roku 2011.
Firma zvítězila ve výběrovém řízení, vyhlášeném naší obcí. Obci byly nabídnuty některé
služby zdarma, například přistavení a manipulace s kontejnery při likvidaci černých skládek,
dodání kovových cedulí k černým skládkám, kontejnery na baterie a monočlánky apod.
6. října proběhla brigáda na pozemku určeném k osázení stromy a keři v části lokality U
Průhona. Zůčastnilo se jí 12 brigádníků a odstraňovali převážně pneumatiky rozptýlené po
pozemku. Výsadba stromů na pozemku začala včera, skončila dnes a bylo vysazeno celkem
30 stromů. /
12. října bylo svoláno Středočeským krajem jednání, týkající se přeložky silnice II. třídy,
která také protíná naši obec. Jednání se zúčastnili za naši obce Ing. Štengl předseda výboru
pro dopravu a bezpečnost a pan Papírník člen výboru. Ing. Štengl vás s průběhem jednání
seznámí ve své zprávě. / doplnit pro web !!!!!/
12. října nás oslovila Občanská komise pro kontrolu provozu skládky Regios a.s. a jako
dotčená obec jsme byli vyzváni ke spolupráci. Velké Přílepy budou v komisi zastupovat pan
Emanuel Papírník a paní Jana Kostíková. Jejich prostřednictvím bychom měli být
informováni o dění na skládce a plnění povinností vyplývajících z provozního řádu.

20. října bylo v sále restaurace U Korychů tradiční setkání seniorů, které každoročně
připravuje Sbor pro občanské záležitosti. Autobus pro svoz seniorů z Úholiček, Svrkyně,
Lichocevse a Noutonic poskytla firma Whitetrans. Na setkání přijeli a starostové obcí
Lichceves a Úholičky, pánové Lautner a Divina.
21. října jsme v témže sále přivítali 17 nových občánků.
V týdnu od 22. do 28. října byla v kuchyni základní školy instalována vzduchotechnika.
Z kapacitních důvodů nemohly být tyto práce provedeny v letních měsících, firma tedy
využila podzimní prázdniny s přidanými dvěma dna ředitelského volna. Instalace
vzduchotechniky včetně projektu stála 294 326.,- Kč. Práce na vzduchotechnice budou ještě
pokračovat příští kalendářní rok instalací přísavného zařízení.
24. října jsem zúčastnila v Muzeu policie v Praze setkání vedení Správy uprchlických
zařízení Ministerstva vnitra se starosty obcí, v nichž jsou umístěna azylová zřízení a zařízení
pro zajištění cizinců. Byli jsme seznámeni s výroční zprávou Správy uprchlických zařízení, i
novými trendy a právními úpravami týkající se azylové politiky. Na setkání jsem si domluvila
schůzku s vedoucím Zařízení pro zajištění cizinců ve Velkých Přílepech a protože kolem
tohoto zařízení zůstává v naší obci vyřčeno mnoho otázek, poprosila jsem ho o rozhovor pro
Přílepský zpravodaj. V něm se čtenáři dozvědí o bezpečnostních opatřeních v zařízení, o
cizincích v něm umístěných i o jejich činnosti během pobytu. V článku jsou i fotografie
zařízení uvnitř budovy.
27. října byla ve spolupráci s místními rybáři snad už poslední podzimní brigáda – tentokrát
kolem fotbalového hřiště. Musím říci, že rybáři měli nad ostatními zúčastněnými obyvateli
značnou početní převahu a tak to byla především jejich zásluha, že zmizely hromady větví a
náletových dřevin kolem hřiště včetně dalšího komunálního odpadu. Vyčištěna byla i plocha
za kabinami. V budoucnu tam počítáme s vybudováním menšího hřiště pro děti.
Firma ČSAD Kladno provedla počátkem měsíce října průzkum v autobusech příměstských
linek 316 a 350. Výsledky průzkumu už byly obci zaslány. Vzhledem k přeplněnosti autobusů
zejména v ranních a večerních hodinách musí ROPID a ČSAD Kladno situaci velmi rychle
řešit. Na zítřek 8.11. je k nám na obecní úřad svolána schůzka zástupců Středočeského kraje,
ROPIDU, ČSAD Kladno a starostů obcí , které využívají linku 316.

