Zpráva o činnosti obce podaná na veřejném zasedání zastupitelstva 27.6.
2007.

Na základě žádosti obce Statenic o rozšíření působnosti Obecní policie VP na území jejich
obce, jsem se 16.května jsem se společně s velitelem Obecní policie panem Králem setkala se
starostou Statenic panem Zemanem a panem zastupitelem Hájošem. Zastupitelé obce si
stěžovali především na vzrůstající počet dopravních přestupků. Zastupitelům obce Statenice
byl zaslán k jednání finanční rozpočet s počátečními náklady na rozšíření policie o jednoho
strážníka tj. výstroj, automobil, vysílačka, zbraň apod. a také finanční náklady, které by obec
nesla průběžně – např. plat strážníka a část provozních nákladů. Zastupitelé Statenic vyslovili
s návrhem souhlas. Součástí návrhu byl i podíl Statenic na úhradě mzdy administrativní síly.
V současné době se jeví jako nutnost zaměstnat administrativní sílu na poloviční úvazek tak,
aby se policisté mohli věnovat plně práci v terénu.
21. června jsme společně se starosty Úholiček, Turska a zastupitelem Statenic panem Ing.
Hájošem jednali o nákupu radaru pro Obecní policii. Podle předběžné dohody obec
Úholičky radar zakoupí v měsíci září. Radar bude průběžně splácen z vybraných pokut a po
splacení bude převeden na obec Velké Přílepy.
21. května mě navštívili paní Cidlinská a pan Pokorný, spolumajitelé pozemku 51/1 pozemek ležící mezi areálem Bussmark a Podmoráňským potokem. Majitelé pozemku nabídli
obci dlouhodobý pronájem pozemku pro zbudování odpočinkové zelené zóny s dětským
hřištěm. Obec zajistí a zaplatí geodetické vyměření. K vyměření byla vyzvána firma Jordán a
první měření už proběhla. Zahradně - architektonické řešení budoucí odpočinkové zóny
předložil pan Jakub Říčan, absolvent Střední zahradnické školy v Mělníku. Projekt je nutné
upravit. Zejména z finančních důvodů budeme muset navrženou zeleň nahradit levnějšími
druhy dřevin. Rádi bychom počítali s účastí obyvatel obce na realizaci parku a to jak fyzickou
tak částečně i finanční, například formou zakoupení stromu nebo keře. V dané lokalitě se
v současné době řeší problém kolem vybudovaného sportovního hřiště občanským sdružením
Velké Přílepy. Hřiště vzniklo na pronajatém pozemku z peněz vybraných mezi členy
sdružení. Na jeho existenci si v současné době stěžují dva obyvatelé sousedících domků. 11.
května proběhlo v této záležitosti místní šetření. Jednání 20. června na půdě Obecního úřadu,
jehož cílem byla dohoda mezi členy občanského sdružení na jedné straně a občany žádajícími
odstranění hřiště na straně druhé, byla bezúspěšná.
22. května a následně 25. června navštívila obecní úřad zástupkyně firmy Kompakt. Žádala
předání podkladů pro vydání nové aktuální mapy obce Velké Přílepy.
22. května proběhlo druhé a poslední kolo výběrového řízení firmy na realizaci pavilonu MŠ
Jablíčko. Komise doporučila firmu Zeman – stavební řemesla.
23. května se sešli zástupci obcí sdružených v DSO. Dohodli se na podobě kalendáře pro
příští rok, v němž by měly být fotografie z historie jednotlivých obcí. Zástupci obcí se také
dohodli, že podpoří petici proti záměru vystavět bioplynovou stanici na území obce
Úholičky.. Místopředseda města Libčice nad Vltavou Bc. Matěj Štětka seznámil přítomné se
záměrem města řešit jiným způsobem pečovatelskou službu. Podle nového návrhu by
zdravotně-sociální službu provozoval DSO ( služby by byly hrazeny částečně klienty). Dalším

subjektem by bylo centrum pro seniory ( pro všechny zájemce – nejen pro ty s určitým
stupněm sociální závislosti ). Centrum by provozovalo město Libčice.
Téhož dne 23. května se setkali na obecním úřadu Velké Přílepy zástupci okolních obcí na
prvním jednání pracovní skupiny k dopravě. Pracovní skupina byla ustavena k prosazení
rychlejší realizace přeložení silnice 2. třídy a k nalezení cesty, jak odklonit těžkou
kamionovou dopravu z našich obcí. Další jednání bude 17.července za účasti policejního rady
Rostislava Plachého, zástupce dopravního odboru Černošice a dalších. O problémech dopravy
v naší obci se připravuje v České televizi dokumentární pořad. První natáčení bude tento
pátek, další až v září..
28. května se přestěhoval stavební úřad do přízemí budovy Obecního úřadu do prostor bývalé
ordinace zubní lékařky. Zrekonstruované prostory byly vybaveny novým nábytkem. Každý
referent má svoji vlastní kancelář.
28. května přijely na návštěvu naší obce a základní školy děti z polského města Szydlów.
Během tří dnů pobytu se prohlédly hlavní město a škola společně s Mysliveckým sdružením
Svrkyně pro ně i pro děti naší školy připravila společné posezení u táboráku. Naše děti by na
oplátku měly na podzim navštívit Szydlów.
K 31. květnu byla ukončena spolupráce s pečovatelskou službou města Libčice. Důvodem
byly neunosné finanční podmínky i projevený nezájem ze strany Libčic dále službu provádět.
Obecní úřad oslovil Úklidový servis Jaroslavy Francové vzhledem k přijatelné cenové
nabídce. Spoluprací s touto firmou s tím, že klienti by si sami hradili část ceny, bychom
mohli vyřešit problém úklidu a praní prádla pro seniory. Zatím byl zpracován návrh jedné
smlouvy na úklid a praní prádla s tím, že klienti si budou tuto službu částečně hradit. 28.
května jsem oslovila firmu AGRIVEP. Ta by byla ochotna vařit obědy navíc a dovézt do
prostor zemědělského družstva ve Velkých Přílepech. Zatím nedořešena zůstává roznáška
těchto obědů seniorům a zmapování zájmu o obědy v obci vůbec.
1.června na MDD zorganizovala naše Obecní policie setkání dětí MŠ a základní školy se
složkami integrovaného záchranného systému Středočeského kraje. Děti se seznámily
s technickým vybavením hasičů i sanitky záchranné služby i s prací kynologů. Obecní policie
se věnovala prvnímu stupni základní školy a besedovala se žáky na téma dopravní výchovy.
Policisté z Libčic na Vltavou si povídali se žáky druhého stupně na téma drogy, alkohol a
šikana.
1. června jsem se zúčastnila setkání starostů v Průhonicích. Odbor informatiky
Městského úřadu Černošce na setkání informoval, že od 1. června byl zpřístupněn
systém Webcall. Systém umožňuje objednat si pořadový lístek prostřednictvím
internetu a vyhnout se tak čekání ve frontě. Systém obsluhuje pracoviště v Podskalské,
například oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů, výdej dokladů, výpisy
z katastru nemovitostí a ověřování listin. Na pracovišti odboru dopravy bude
namontován později. Dále byli přítomní informováni, že Městský úřad Černošice
poskytuje službu vydávání ověřených výpisů z katastru nemovitostí na pracovištích
v Praze i v Černošicích.
4.června jsem navštívila Uprchlické zařízení ve Velkých Přílepech. Mluvila jsem s panem
ředitelem o klientech tohoto zařízení, jejich denním programu a byla jsem také seznámena

s tím, jak je objekt zajištěn proti útěku umístěných cizinců. Při této příležitosti jsem jednala
s ředitelem Správy uprchlických zařízení Mgr. Koudelným o možnostech směny pozemků
p.č. 93/11 a 93/9 v k.ú. Velké Přílepy v majetku obce za pozemky v majetku Správy
uprchlických zařízení.
4.června jsem podepsala smlouvu s firmou Lakam na výměnu oken v základní škole.
Výměna oken bude provedena v měsíci červenci. V témže měsíci bude také instalováno
vzduchotechnické zařízení v kuchyni MŠ a částečně v kuchyni Základní školy s tím, že
z finančních důvodů bude kompletní instalace dokončena v příštím roce.
5. června byly předány 2 místnosti, kde dosud sídlil stavební úřad, majiteli nemovitosti panu
Josífkovi a podepsána nová smlouva o pronájmu části dvora před obecním úřadem a jedné
garáže pro služební vozidlo Obecního úřadu Velké Přílepy.
11. června jsem řešila s jednatelem Vodohospodářské společnosti panem Ing. Ivanovem
stížnost občanů v zástavbě H-systému na nízký tlak vody. Bylo mně sděleno, že tlak vody by
se měl podstatně zlepšit po vybudování posilovací stanice ATS. Ing. Bláha, jehož firma má
stanici vybudovat, slíbil její realizaci do konce tohoto roku. Podle posledních informací se
tlak vody už zlepšil.
14. června předali zástupci firmy Roland v rámci Dne Rolandu základní škole sponzorský dar
- ektronické klávesy v hodnotě 40 tisíc korun. Podle jejich slov, to nebude poslední dar dětem
v naší obci.
5. června jsem podepsala za obec smlouvu s exekutorem JUDr. Luhanem. Za obec bude
vymáhat zprvu nezaplacené pokuty uložené obecní policií a později také jiné pohledávky
obce.
19. června bylo do budovy obecního úřadu instalováno bezpečnostní zařízení. Zařízení
namontovala firma PT Service.
20. června byla další schůzka DSO. Na ní místostarosta Libčic nad Vltavou sdělil úmysl
města vystoupit z našeho svazku a pečovatelskou službu zúžit jen pro potřeby města Libčice.
20. června obec vypsala poptávkové řízení na projektové a související práce pro akci „
Rekonstrukce a intenzifikace čističky odpadních vod Velké Přílepy „
21. června proběhlo první kolo výběrového řízení firmy, která by zajišťovala svoz odpadu
z obce. Byly otevřeny nabídky pěti společností. Shodný počet bodů získaly v prvním kole
Regios a.s. a CZ Ekologie.
25.června jsem se sešla se zástupci Správy vojenského bytového fondu Praha a upřesnili jsme
způsob a datum předání pěti bytových domů. Předání nemovitostí Obci proběhne v pondělí 2.
července.
Protože se v diskusním fóru na webových stránkách obce často píše o dopravě, zejména
panují obavy z přeplněnosti linky 316 vzhledem ke stavbě Holubího ráje , sešla jsem se se
starostkou Holubic paní Ježkovou. Informovala mně, že o dopravě na lince 316 už jednala
s Ropidem – podala ale jen předběžné informace. Na podzim proběhne průzkum na
jednotlivých linkách. Jízdní řády se změní ke konci roku. Do té doby se musí sejít obce, kudy

linka 316 prochází a dohodnout se na počtu případně navýšených spojů a finančních podílech
v roce 2008.. Obec Holubice také zvažuje spoj Holubice – Libčice k zastávce vlaku. Jednání o
lince 350 je svoláno na zítřek do Roztok. O výsledku budu informovat na příštím veřejném
zasedání.
Dnes 27.6. převzala staveniště nebo-li území kolem Podmoráňského potoka firma Lepša.
Příští týden by mělo začít kácení náletových dřevin a sekání trávy. Po prvních 50 metrech
budeme vyzváni ke kontrole. Práce ale bude průběžně sledovat vždy jeden ze členů výboru
pro životní prostředí.
Obec nechala přivést do telefonní ústředny Ateus Omega stávající ISDN linku. Ústředna má
má kapacitu 12 tel. uživatelů. Počáteční investice byla i s DPH 30 tisíc korun, fyzicky se ale
zrušilo 5 telefonních linek, což činí úsporu 4.000,- kč měsíčně..Do ústředny byla
nainstalována GSM brána , na kterou byl sesmluvněn tarif od T-mobil „ Kredit 2000“ a
současně byla uzavřena smlouva významného zákazníka . Ta nese výhody zejména na volání
mobilních čísel z pevných linech obecního a stavebního úřadu. Další výhodou jsou přímé
telefonní linky například na jednotlivé referenty stavebního úřadu, starostku, matriku apod.
Telefonní čísla budou uvedena v příštím Zpravodaji. V současné době jsou umístěna na
nástěnce v přízemí úřadu a na internetových stránkách obce.
Věra Čermáková - starostka

