Zpráva o činnosti obce od 16. března do 11. května 2010
20. 3. uspořádala obec 3. jarní obecní ples. Výtěžek plesu 14.000,-- Kč (včetně financí ze
sbírky na místě) byl věnován nově vzniklé fotbalové přípravce JFK Velké Přílepy jako
sponzorský dar na nákup nafukovacích fotbalových branek, aby byla zachována co největší
bezpečnost při tréninku i zápasech malých dětí.
27. 3. se konaly Velikonoční trhy, na kterých opět vystoupili žáci naší základní školy.
31. 3. instaloval restaurátor kopii obrazu sv. Gottharda do rámu v kapli sv. Gottharda a
10. května byly na dveře a okna kaple namontovány mříže. Důvodem jejich instalace je
bezpečnost oltářního rámu v kapli, ale i možnost nechat nahlédnout kolemjdoucí do otevřené
kaple, zejména během církevních svátků. Originál obrazu je umístěn v prostorách obecního
úřadu.
1. 4. jsem odvezla do kanceláře ROPu poslední faktury týkající se výstavby nového pavilonu
MŠ. Od té doby čekáme na vyjádření a proplacení dotace.
8. – 9. 4. provedly kontrolorky Krajského úřadu Středočeského kraje na obecním úřadě
přezkoumání hospodaření za rok 2009, a to obce i DSO „Od Okoře k Vltavě“.
Všechny nedostatky zjištěné při průběžné kontrole byly napraveny. Jediným zjištěným
nedostatkem hospodaření obce byla skutečnost, že obec neprovedla úpravu zřizovacích listin
příspěvkových organizací t.j. školy a školky tak, aby obsahovaly veškeré náležitosti stanovené
novelou zákona č. 250/2000 Sb. V současné době vypracováváme dodatky zřizovacích listin.
Při kontrole hospodaření DSO nebyly zjištěny nedostatky a chyby, kromě chyb a nedostatků
zjištěných při dílčím přezkoumání – ty byly již napraveny.
9. 4. se pan místostarosta zúčastnil zkušební jízdy kloubového autobusu, která měla prověřit,
zda je možné vyslat tento typ vozu na trasu autobusu č. 316. Bohužel, plně vyhovovala jen
zastávka Pražská v naší obci.
10. 4. se uskutečnil svoz nebezpečného odpadu a členky JFK Velké Přílepy brigádně uklidily
dostavěné fotbalové kabiny.
14. 4. jsem společně se členy obecní policie navštívila Obecní úřad v Tursku. Při jednání se
starostou panem Vlkem a místostarostkou obce jsme vyjádřili nespokojenost s prací
přestupkové komise. Na přestupkovou komisi naše obec doplácí a podle našeho názoru nejsou
použity všechny nástroje k vymožení pokut.
17. a 24. 4. proběhl v obci svoz velkoobjemového odpadu. V katastru Kamýku s několika
problémy, kdy někteří občané zanechávali odpad mimo kontejnery. Skončilo to povoláním
pracovní čety, která musela odpad naložit.
24. 4. byl ve znamení brigád. Jedni brigádníci uklízeli okolí Hajnice a podařilo se
zlikvidovat i spáleniště odpadků a černé skládky u motokrosové dráhy. Další skupina
brigádníků, zejména z řad fotbalistů a rodičů dětí z fotbalové přípravky uklízela okolí
fotbalového hřiště a kabin.
22. - 26. 4. probíhaly stavební práce v budově obecního úřadu. Byly vyměněny vstupní
dveře, obloženy schody venkovní i vnitřní (stávající byly už nebezpečné), nainstalovány

nájezdy pro kočárky a byl instalován zvonek s dorozumíváním pro vozíčkáře a osoby méně
pohyblivé. Do místnosti, kde úřaduje paní matrikářka, jsme zakoupili nové protipožární
skříně, jedna stará plechová skříň byla odvezena do fotbalových šaten, druhá slouží
k bezpečnému uskladnění nové zvukové aparatury v sále U Korychů.
Vstupní dveře byly také vyměněny v knihovně a zároveň nainstalovány závěsné lišty na
obrazy, čímž vznikl prostor pro pořádání výstav obrazů, fotografií apod. První expozicí, která
toto zařízení využila, je právě probíhající výstava obrazů, výšivek a keramiky paní
Soukenkové.
29. 4. jsem v Poslanecké sněmovně převzala znak a vlajku naší obce.
30. 4. pořádaly TJ Sokol a Kamýcké sdružení tradiční čarodějnice.
1. 5. uspořádala obec taneční čaje ve snaze obnovit tradiční májovou zábavu. K tanci hrál QR
band a hostem byl Viktor Sodoma.
3. 5. byla na obec doručen dopis obce Úholičky se žádostí o stanovisko naší obce
k plánované výstavbě ČOV v lokalitě Podmoráň. Koncepce předpokládá vybudování ČOV
6000 EO na břehu Vltavy v záplavovém území, zrušení tlakové kanalizace z Úholiček na naší
čističku a ve výhledu 5 let i zrušení naší čističky. Zaslaný posudek na novou ČOV má sloužit
jako podklad pro rozhodovací analýzu zastupitelů obcí. Požádali jsme pana Ing. Mutňanského
o vypracování vyjádření za naši obec. Připomínám, že v tuto chvíli máme již platné územní
rozhodnutí na rekonstrukci stávající ČOV a jsme ve fázi žádosti o dotaci. Konečnou verzi
dopisu vypracuje pan místostarosta Morysek.
11. 5. jsem se zúčastnila s několika starosty obcí postižených kamionovou dopravou tiskové
konference na téma neregulovaná kamionová doprava. Podrobně se o tomto setkání zmíním
v příštím vydání Našeho regionu. Na tiskové konferenci byla zároveň vyhlášena soutěž
„To je on – kamion“ o nejlepší fotografie a videa na téma, jak škodí kamionová doprava
v obcích a městech.
Obecní úřad se v těchto dnech připravuje na volby a obec mimo jiné bude v nejbližších dnech
podávat žádost o proplacení dotace na rekonstrukci fotbalových kabin, vyhlásila výběrové
řízení na rekonstrukci autobusové točky (realizace o letních prázdninách ) a v měsíci květnu
musíme ještě rychle připravit další žádosti o dotace na:
- parkoviště vedle autobusové točky (z MAS Přemyslovské Čechy)
- chodník k budově pošty (z MAS Přemyslovské Čechy)
- připravit podklady pro zpracování a opětné podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
budovy kina na multifunkční kulturní prostor
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