Zpráva o činnosti obce od 16. 9. 2010 do 14. 12. 2010.

20.9. byl na MO doručen další dodatek smlouvy o koupi pozemku pod ČOV. Zatím bez odezvy, jak dodatek
smlouvy posoudilo ministerstvo financí.
4. 10. bylo zahájeno a vyvěšeno Výběrové řízení na Provozování vodohospodářské infrastruktury obce Velké
Přílepy. Soutěže se zúčastnilo celkem 5 firem:
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
- Stavokomplet spol. s.r.o.
- 1. Vodohospodářská společnost s.r.o.
- Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
- Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Komise ve složení: Richard Kapsa, Libuše Smidžárová, Eva Aulická, Pavel Válek a Martin Kelbl vybrala a
doporučila firmu Stavokomplet, spol. s.r.o.
5. 10. proběhlo v místním kině setkání se zástupci Letiště Praha. Tématem bylo rozšíření ochranného hlukového
pásma nad obcí Statenice a přelety na okolními obcemi včetně Velkých Přílep.
Období do 15. 10. bylo obdobím příprav na komunální volby.
23. 10. bylo v sále U Korychů tradiční setkání důchodců z naší obce a z obcí Úholičky a Lichoceves- Noutonice.
24. 10. jsme přivítali nové občánky obcí Úholičky a Velké Přílepy.
27. 10. proběhlo na obci průběžné přezkoumání hospodaření naší obce v roce 2010.
10. 11. bylo ustavující zasedání zastupitelstva pro volební období 2010 – 2014.
18. 11. jsem se zúčastnila setkání starostů v Olovnici, které uspořádala MAS Přemyslovské Čechy.
19. 11. uspořádala obec ve spolupráci s místní knihovnou večer poezie Oslavné neslavné básně a v měsících
říjen až prosinec další kurs tanečních kursů.. Kino Velké Přílepy nabízí každý měsíc promítání pro děti i dospělé
a je kupodivu navzdory pesimistickým předpovědím výdělečné. Poděkování patří panu místostarostovi, který
vybírá pečlivě úspěšné filmy a stará se o organizaci promítání.
24. 11. bylo ustavující zasedání DSO Od Okoře k Vltavě. Po komunálních volbách se ve čtyřech obcích našeho
sdružení změnil starosta, v ocích Úholičky, Svrkyně, Lichoceves- Noutonice a Okoř. Byl zvolen předseda DSO
a dva místopředsedové sdružení, předsedové finančního a kontrolního výboru.
27. 11. byly v sále U Korychů Vánoční trhy s kulturním programem.
28. 11. Slavnostní rozsvícení vánočního obecního stromu.
V listopadu byl opraven povrch ulice Formanská / opravu provedla firma Commatel / a dokončena rekonstrukce
ulice ke Křížku. / stavbu dodala firma SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa /
3. 12. byla svolána schůzka starostů obcí, které se budou podílet na posílení vodovodního přivaděče. Byl určen
klíč, podle kterého budou obce akci financovat.
4. 12. byla v sále U Korychů Mikulášská nadílka pro děti spojená s divadelním představením-.
8. 12. byla na OÚ první schůzka s vítězem výběrového řízení na provozovatele vodovodní a kanalizační sítě
firmou Stavokomplet..

