Zpráva o činnosti obce od 1.4. 2007 do 16.5.2007
4. dubna odstoupila Obec od smlouvy s firmou Bemett. Firma nedoplatila
včas podle smlouvy kupní cenu a to ani po výzvě k doplacení ceny.
4. dubna bylo svoláno jednání na odbor dopravy Městského úřadu Černošice. Za
účasti dotčených obcí , policie, Správy údržby silnic se jednalo o úplné uzavírce
silnice II/240 ve Statenicích.. Objížďka byla mimo jiné vedena po silnici III.
třídy ulicí Kladenskou. Situace v Kladenské ulici se stala neúnosnou a vzhledem
k množství projíždějících kamionů nebezpečnou. Obec předala na odboru
dopravy petici občanů a požadovala řešení situace. Silnice byla poté po dobu
objížďky osazena světelnou signalizací a dopravním označením maximální
povolené rychlosti 30 km v hodině. Po zrušení objížďky omezená rychlost v této
ulici zůstala.
Firma Jena prořezala během měsíce dubna v obci několik stromů. Provedla
zdravotní řez dřevin u památníku v Kladenské ulici a prořezala lípu u kamýcké
kapličky tak, aby se mohla kaplička během léta renovovat. U hřiště odstranila
jeden nebezpečný topol a provedla radikální řez stromu, který větvemi
zasahoval až k bytovému domu. Zaměstnanci Obecního úřadu prořezali náletové
dřeviny v Polní ulici, na cestě k Hájnici. Firma Jena odvezla a nadále bude
odvážet veškerý rostlinný materiál do kompostárny pro obec zdarma.
V sobotu 14. dubna se konaly v obci úklidové brigády a to na čtyřech místech.
Na Skalce, úvoz z Polní ulice směrem na Hájnici, oblast cesty na Statenice a
areál kolem současné ovčí farmy. Jedna skupina ošetřila keře na Pražské ulici a
rybáři okolí rybníka.
Obec zaslala 10.dubna Ministerstvu životního prostředí vyjádření k námitce
Okrasného spolku Ouholského ve věci bioplynové stanice. Obec negativní
stanovisko spolku podpořila s tím, že vybudování bioplynové stanice podstatně
naruší životní prostředí v naší obci, zejména z důvodu zvýšení dopravy. Dalším
důvodem, proč obec negativní stanovisko podpořila, je velmi pravděpodobný
nepříjemný zápach z biologického odpadu, který bude přes naši obec
přepravován. Silnice II/ 240 je totiž v tomto okamžiku jedinou přístupovou
komunikací ke skládce. Pravděpodobně i zápach ze samotné bioplynové stanice
může zasáhnout naši obec. V současné době je našimi občany podepisována
petice proti bioplynové stanici.
17. dubna a poté 2. května byla na Městském úřadu Roztoky jednání k dopravní
obslužnosti autobusem 350. Zúčastnili se starostové obcí, které tuto linku
využívají, starostka Roztok Ing. Vavřínová a zástupci Ropidu. Ti upozornili na

tlak Prahy 6 na odstranění autobusových zastávek z Vítězného náměstí. Ropid
dal ke zvážení přestup z autobusů 350 a 340 na vlak v Roztokách. Tento návrh
byl zamítnut z důvodů pravděpodobné špatné návaznosti spojů. Dále byla
přednesena vize tramvajové tratě končící v Suchdole a další končící
v Horoměřicích. Dále se jednalo o finančním podílu jednotlivých obcí na
ztrátovosti linky 350. Dosud platí obce 2,50 na 1 km. Reálná ztráta je 4.10 Kč.
Roztoky požadují, aby se ostatní obce podílely větší částkou. V současné době
hradí Roztoky 62 procent nákladů. V letošním roce se předpokládá ztráta na
lince 350 téměř 749 tisíc korun. Velké Přílepy by podle současného klíče měly
uhradit 59 090 Kč. / měsíční krytí ztráty je 4 924 Kč / Na dalším jednání 2.
května došlo k dohodě mezi městem Roztoky a ostaními obcemi s tím, že
Roztoky uhradí v příštím roce 50 procent z celkové částky, další obce na trase
busu 350 se podělí o zbytek. V současné době hradí VP 8 procent nákladů na
ztrátové kilometry. O jednotlivých částkách budeme jednat se starosty v rámci
DSO.
19. dubna proběhl dozor vodoprávního úřadu na Čističce odpadních vod ve
Velkých Přílepech. Kontroly se za vodoprávní dozor zúčastnily Ing. Vejrychová
a Ing. Koubková z odboru životního prostředí MÚ Černošce a Ing. Lepešková
za Zemědělské vodohospodářské správy, Vodohospodářská společnost, inspekce
životního prostředí a obec Úholičky. Kontrola stanovila některá technická
opatření pro zlepšení chodu čističky. Nařídila zákaz navážení odpadních vod
fekálními vozy do čističky, nadále trvá požadavek na provedení generelu
splaškové i dešťové kanalizace obcí Velké Přílepy a Úholičky. Kontrolou bylo
zjištěno, že čistička má kapacitu pouze pro připojení objektů, pro které už bylo
vydáno stavební povolení. Další objekty už není možno napojit. Vodoprávní
úřad bude do dalších stavebních povolení psát podmínku, že kolaudace stavby
bude možná až po intenzifikaci ČOV. Vodoprávní úřad zaslal stavebnímu úřadu
Velké Přílepy upozornění, že kapacita ČOv je vyčerpána a není možné
v současné době vydávat nová územní rozhodnutí.
19. dubna se také konalo za účasti Obce, Kamýckého sdružení pro klidné
bydlení a ing. Lepeškové ze Zemědělské vodohospodářské správy v Kladně
místní šetření podél Kamýckého potoka a označování dřevin určených
k vykácení před čištěním potoka. Označeny byly dřeviny nacházející se
v průtočném korytě toku, zanedbané a náletové porosty. Koryto potoka je
v délce 560 m zaneseno bahnitými naplaveninami. Ty budou vytěženy a uloženy
na skládce Regiosu. Poté budou břehy zhutněny a osety travou. Všechny
potřebné doklady k čištění už byly odeslány. Práce by měly započít v letních
měsících.

19. dubna navštívil OÚ zástupce Správy vojenského bytového fondu pan
Beránek a předal Obci nájemní smlouvy obyvatel bytových domů v ulici U
Rybníčku. 29. března byly převedeny do vlastnictví obce Velké Přílepy bytové
domy číslo 233, 234, 235, 236, a 237. Fyzické předání domů se uskuteční 28.
června. Bylo dohodnuto a nájemníci s tím byli písemně seznámeni, že zálohy na
služby s pojené s užíváním bytu budou za měsíce květen a červen platit ještě
Správě vojenského bytového fondu, čisté nájemné už Obci. Nájemníkům byly
zaslány dopisy a složenky na platbu. V současné době je vybírána firma, která
by byty spravovala do jejich případného prodeje nájemníkům.
21.a 22. 4. jsem se za naší obec zúčastnila společně s paní Kosíkovou členkou
výboru pro výstavbu a životní prostředí odborné exkurze po čističkách
odpadních vod a bioplynových stanicích v Čechách a na Moravě. Zájezd
pořádala obec Úholičky. Účelem exkurze bylo seznámit se s nejnovějšími trendy
čištění odpadních vod – vzhledem k nutné rekonstrukci naší ČOV a tzv. na
vlastní oči a nosy poznat provoz bioplynových stanic. Navštívili jsme kořenovou
čistírnu v Obecnici u Příbrami, bioplynovou stanici a ČOV v Třeboni, ČOV
v Mistříně a bioplynovou stanici ve Velkém Karlově. Podrobnosti o cestě jsou
na webových stránkách obce v oddílu Mohlo by vás zajímat.
23. 4. se sešel k jednání Dobrovolný svazek obcí. Starostové a místostarostové
se shodli na tom, že do doby zvolení nového předsedy bude DSO Od Okoře
k Vltavě řídit v roli výkonného místopředsedy Václav Vlk. V souvislosti
s ukončením funkce pana Jiřího Říhy se přítomní dohodli, že držiteli
podpisových oprávnění budou Václav Vlk, Tomáš Divina a Věra Čermáková.
Byl schválen rozpočet DSO na rok 2007. Byla projednána příprava kalendáře
na rok 2008. Nabídka na zpracování bude předložena, tak jako v předcházejícím
roce, paní Evě Čermákové, zaměstnankyni MěÚ v Libčicích. Starostové se
vyjadřovali k problematice pečovatelské služby, nebylo ale přijato žádné
usnesení.
25. dubna jsem navštívila Městský úřad v Libčicích nad Vltavou, tajemníka Ing.
Dědiče. Informoval mě o možnosti poskytování pečovatelské služby pro občany
Velkých Přílep a finančních nákladech na tuto péči. Město Libčice obdrželo od
Ministerstva práce a sociálních věcí dotaci na letošní rok pouhých 295 tisíc
korun. To je jen 29 procent nákladů na provoz oproti 90 procentům
poskytovaných v loňském roce. Libčice požádaly tedy obce, jejichž obyvatelé
služby využívají, o zvýšený roční příspěvek 7054 korun na klienta. Tato cena je
paušální. Platí pro klienta, který využívá například jednou měsíčně´pedikúru, ale
zrovna tak pro klienta , který požaduje kompletní službu praní prádla, donášku
oběda, úklid apod /. Podle seznamu, který jsem v Libicích obdržela, využívá
služby 5 našich občanů – z toho 3 jen výše zmíněnou pedikůru /.

15.května jsem jednala na odboru sociální péče v Roztokách. Vedoucí
pečovatelské služby mě ujistil, že v Roztokách je situace shodná. Město doplácí
7 300 Kč na klienta. Služby pro ostatní obce Roztoky neposkytují. Pokud by ale
byl v VP větší zájem o rozvoz obědů / 30 lidí /, je možno s pečovatelskou
službou jednat. O výši příspěvku od obce by se dalo případně také jednat.
26. dubna se v restauraci Na Špejchaře konala porada zástupců obcí
severozápadního regionu.
Setkání inicioval pan Říha společně se starostou Turska panem Vlkem.
Tématem jednání byla stoupající dopravní zátěž v obcích a možnost vyvést
dopravu mimo obce . Trasa nového vedení komunikace je už vytrasována
zahrnuta v plánu vyššího územního celku. Zástupci kraje a dalších institucí se
k situaci vyjadřovali. Nemá cenu je zde citovat, protože jejich vystoupení shrnul
na setkání starosta Turska Vlk. Konstatoval, že jejich vystoupení se shoduje
s tím před rokem a čtvrt a mnoho věcí se nezměnilo. Na setkání padl návrh
vytvořit pracovní skupinu, složenou ze zástuců obcí, která by se pokusila
urychlit realizaci nového vedení trasy silnice II/ 240. Společně se starostou
Turska jsem poslali dopis dotčeným obcím regionu a pozvali jejich zástupce na
první schůzku 23.května. Obec VP poskytne pracovní skupině místo k jednání,
DSO poskytne materiál a jinou podporu.
26.dubna otevřela komise zodpovědná za výběr firmy realizující stavbu pavilonu
MŠ k otevření obálek. Výběrového řízení se zúčastnily tři firmy. Bylo
konstatováno, že předložená dokumentace je v pořádku a ani jedna z firem
nemusela být vyřazena. Do dnešního jednání zastupitelstva se ale z časových
důvodů nepodařilo uskutečnit další část výběrového řízení.
28.dubna proběhl svoz velkoobjemového odpadu. Bylo odvezeno 18 kontejnerů
odpadu. Obec zaplatila 37 485 Kč. 5. května byl svážen nebezpečný odpad.
28.dubna vysadila rodina Ženíškova společně s panem místostarostou Kapsou a
zástupcem sdružení myslivců 30 stromů v katastru obce. Stromy byly zaplaceny
ze sponzorského daru.
Během dubna jsem se několika maily a telefonáty pokusila navázat spolupráci
s exekutorem pane Višváderem, který nám nabídl své služby. Bohužel i přes
mnohá ujišťování se do dnešního dne neozval. Obec bude muset hledat jiného
exekutora.
Během měsíce dubna a května probíhala a stéle probíhají jednání o změně
architekta územního plánu. .

9.května jsem jednala se zástupkyní firmy Regios o navýšení nádob na tříděný
odpad. V současné době hledáme nové vhodné místo v nové zástavbě a jedno
v centru obce.
Obec podala v měsíci k poslednímu dubnu dvě žádosti o dotace z Fondu
životního prostředí Středočeského kraje. 1.) o 40 tisíc korun na výstavu
s názvem Poznejte místo, kde žijete. 2. žádost se týkala návratu zeleně do
zemědělské krajiny – výsadby stromů a keřůˇ. Požádali jsme o 110.000 Kč.
Zároveň Obec v měsíci května obdržela dvě kladná vyjádření k žádostem
podaným loňského roku. 100 000 Kč na rekonstrukci sociálního zařízení sálu u
Korycha a 121 000 Kč na realizaci výměn oken ve škole / další etapa /.
K 31.květnu byla vypovězena smlouva o pronájmu prostor majitele domu
sousedícího s obecním úřadem pana Josífka a stavební úřad se v současné době
postupně stěhuje do zrekonstruovaných prostor bývalé zubní ordinace.
V příštím týdnu bude stavební úřad z důvodů stěhování uzavřen.
Ještě krátce ke kulturním akcím a činnosti školy.
Děti páté třídy pod vedením paní učitelky Eliášové zvítězily na festivalu
s hudebně dramatickým dílkem Cisterna – inspirovaným ekologickou havárií
v Černém Volu.
26.dubna proběhla v místní lidové knihovně tradiční akce pasování prvňáků na
čtenáře a odpoledne recitační soutěž našich žáků.
Kulturní a školská komise připravila pro děti v kinosálu 15.dubna pohádku O
červené Karkulce.

