Zpráva o činnosti obce od 28. ledna do 2.4.2009.
Obec nechala obec geodeticky zaměřit prostor bývalé samoobsluhy a pozemky současného
majitele pana Keclíka. Bylo zjištěno, že pan Keclík má oploceno cca 250 m2 obecního
pozemku. Obec se dohodla, že plot kolem budovy bude vytyčen dle skutečného stavu a v co
nejkratší době dojde k vzájemné výměně a prodeji části pozemků. Majitel budovy bývalé
samoobsluhy požaduje pruh pozemku před budovou směrem ke Kladenské ulici, aby budovu
oplotil. Obec by výměnou získala část pozemku, který potřebuje k výstavbě chodníku podél
autobusové točky.
2. a 3. února proběhla na obci kontrola Ministerstva vnitra ČR k vypořádání dotace ( cca
122 000 Kč) , kterou obec obdržela od misterstva vnitra za ubytované azylanty v zařízení MV
v roce 2008. Obcí bylo vše doloženo a kontrola neshledala pochybení.
V noci z 8.2. na 9. 2. se vloupal neznámý pachatel do hodpody U Korychů. Obci vznikla
škoda nevelkého rozsahu – rozbité dveře, poničené zámky atd. Obec nechala hospodu
elektronicky zabezpečit tak, aby byl pod kontrolou i vstup do horního patra budovy.
17. února navštívil obec ředitel Odboru azylové a migrační politiky MV a ředitel Středočeské
policie. Jednání byla přítomna i obecní policie a starosta Turska. Obec byla upozorněna na
zahájení projektu Dobrovolného návratu v jehož rámci budou na přechodnou dobu ubytováni
v zařízení MV cizinci, kteří požádali o možnost vrátit se do země původu. Zástupce MV ČR
slíbil obci určitou finanční kompenzaci.
28. 2. a 7.3. bylo v u fotbalového hřiště pokáceno mysliveckým sdružením 35 ks topolů
černých. Kácení předcházelo vypracování znaleckého posudku dendrologem Zdeňkem
Charvátem. Stromy byly označeny za přestárlé v havarijním stavu. ( sázeny byly v roce 1950,
životnost topolů je 40 až max. 50 let ) Po pokácení byla znatelná hniloba kmenů, jeden strom
byl zcela dutý jen s několikacentimetrovou vrstvou hmoty kolem obvodu. Po pokácení topolů
bude vysazena nová zeleň, předcházet bude odborná studie výsadby.
5. března byla na OÚ schůzka zástupců obyvatel Kladenské ulice, obecní policie a zástupce
oddělení dopravy Černošice Mgr. Juřici. Obec žádala snížení množství vydaných výjimek pro
Kladenskou ulici. Mgr. Juřica předal obci vydané výjimky, slíbil obec informovat a
konzultovat s obcí jejich další vydávání ( zatím se tak děje ) Na schůzce byla navrženo
použití kamerového systému v Kladenské ulici. Kamery by měly být financovány z příspěvku
MV ČR. Jako další opatření bylo navrženo zúžení vozovky v nejkritičtějším místě, výstavba
chodníku a průjezd na semafory.
5. března došlo k ekologické havárii na místním rybníce, kam potokem natekla odpadní voda
přes odlehčovací objekt. Rybáři oznámili úhyn ryb. Rybník je v soukromém vlastnictví. Věc
vyšetřuje Odbor životního prostředí Černošice. Na obci jsou k dispozici dvě vyjádření
zaslaná Odboru životního prostředí. První je vypracováno 1. Vodohospodářskou společností,
která ČOV provozuje, druhé firmou Provod, která prováděla generel kanalizace a s tím
související výplach kanalizace. Zatím není k dispozici výsledek šetření.

9. března jsme odevzdali Ministerstvu financí Žádost o změnu ZVA „ Vodovod Velké
Přílepy“ a změnu splátkového kalendáře. Obec musela dokumentovat spoluúčast na akci
Znaleckým posudkem a upřesnit skutečné čerpání prostředků v roce 1999. MF dopisem 11.3.
2009 potvrdilo, že návratná finanční výpomoc byla v roce 2007 splacena. Obec tedy nemusí
splatit zbývající částku 2.169 000 Kč, což původně MF požadovalo. Podle zpracovatele
znaleckého posudku MF ČR v podstatě ve svém postupu nepochybilo a obci hrozilo, že bude
muset částku splatit.
V první polovině března byly provedeny další úpravy v sálu restaurace u Korychů. Byla
zateplena druhá polovina stropu, vyměněny ventilátory, vystavěna nová příčka šatny a mezi
vstupním prostorem a sálem byly umístěny nové prosklené dveře.
21.března jsme uspořádali 2. jarní obecní ples. Výtěžek bude věnován na dětské herní prvky
pro starší děti do parku V Lipkách. Na plesu jsme sice neprodělali, ale také moc nevydělali,
do tomboly bylo věnováno málo výher a i na výši sponzorských darů se zřejmě projevila
hospodářská krize. Výsledek 5.724.- Kč plus.
Sbírka ovšem ještě pokračuje a peníze mohou dárci poslat převodem na konto nebo dát do
pokladničky OÚ.
24. března proběhla na obci Závěrečné přezkoumání hospodaření obce v roce 2008 kontrolou
Krajského úřadu Středočeského kraje. Přezkoumání bylo provedeno výběrovým způsobem.
Při konečném přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Nedostatky, zjištěné při
dílčím hospodaření, byly napraveny.
29.3. uzavřela obec smlouvu o budoucí nájemní smlouvě s majiteli pozemku 51/7 v k.ú.
Velké Přílepy paní Ing. Cidlinskou a panem Václavem Pokorným ( dětský park ) do doby, než
bude uzavřeno dědické řízení pronajímatelů.
31. března odevzdala obec v kanceláři ROP Krajského úřadu Středočeského kraje žádost o
první platbu a monitorovací zprávu na projekt „ Nový pavilon MŠ jablíčko Velké Přílepy.“
Výstavba MŠ Jablíčko pokračuje dle harmonogramu.
Před dokončením je také rekonstrukce přístavku staré budovy školy na třídu družiny,
kuchyňku a menší učebnu. Zbývá dokončit zábradlí, vybavit kuchyňku nábytkem a položit
linoleum a dlažbu. Slavnostní otevření družiny je plánováno na první školní den1.9.2009.
Obec podala během měsíce března tři žádosti o dotace : v rámci MAS Přemyslovské Čechy
žádost o dotaci na restaurování pozdně barokního oltářního rámu z kaple sv. Gottharda a
žádost o dotaci na rekonstrukci šaten u fotbalového hřiště. Dále žádost o dotaci Ministerstva
pro místní rozvoj na úpravu prostranství a osvětlení kapličky s. Gottharda. V současné době
připravujeme žádost o dotaci z programu FROM ( hejtmana Stř. kraje ) na rekonstrukci
točny autobusu. Dotace se bude podávat příští týden.
Obec získala grand na informační systém Lanius ve výši 53. tisíc.( zatím dnešní informace
z internetových stránek ) Program bude sloužit knihovně např. pro evidenci a snadné
vyhledávání titulů.

