Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy
dne 19.1.2016
Přítomni:

10 členů ZO
Věra Čermáková, lng. David Bečka, lng. Tomáš Hošek, Ing. Richard Kapsa, Mgr. Libuše
Smidžárová, Ing. Kamila Handlová, Petr Němec, Mgr. Marie Válková, Bc. Jana Netřebová, Ing. Petr
Morysek
Omluveni: Ing. Lubomír Šembera

1. Zahájení
Jednání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 19:04 hodin, paní starostka konstatovala, že je přítomno 7
členů zastupitelstva. Ing. Kapsa, Mgr. Smidžárová a Mgr. Válková se dostaví později
2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise
zastupitelstvo obce po projednání

I. Volí
a) zapisovatele: Andrea Sysalová Falgeová
b) ověřovatele zápisu: Ing. Kamila Handlová, Petr Němec
c) návrhovou komisi: Ing. Tomáš Hošek, Ing. David Bečka
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3. Kontrola usnesení z předchozího jednání zastupitelstva schválení programu jednání

-

v 19.0% přišla Mgr. Válková

p. starostka přečetla bod po bodu předchozí usnesení a vyjádřila se k jej ich následnému plnění.
Usnesení z předchozího zasedání 21.12.2015 jsou platná.
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Bere na vědomí
informace o průběhu plnění usnesení z předchozíhojednání zastupitelstva.
Il. Schvaluje
předložený návrh programu jednání s tím, že bude doplněn o následující body:
13. Zásady čerpání sociálního fondu
14. Pořízení územní studie pro pozemek parc. č. 16/1 k.ú. Velké Přílepy
15. Dar starostce obce
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
4. Zpráva o činnosti obce a zprávy výborů
19.16h přišla Mgr. Smidžárová
Starostka Věra Cermáková přečetla zprávu o činnosti obce, ve které informovala o akcích, které obec
pořádala od posledního zasedání (viz. příloha č. 1 ).
Ing. Bečka — proběhlo výběrové řízení na svoz odpadu. Vítězem na svoz komunálního odpadu se stala
firma Regíos a.s. a na svoz bioodpadu Pražské služby a.s.. Uběhlo 14 dní a žádné námitky nejsou. Na
vyhodnocení výběrového řízení na tříděný odpad přišly 2 námitky. 8.2. proběhne nové otevírání
obálek a 1 12. by měl být znám vítěz. K 31.12.2015 nám skončila smlouva s původním dodavatelem,
tudíž s ním musíme uzavřít dodatek, že nám budou vyvážet odpad do doby, kdy bude znám vítěz

nového výběrového řízení.
Na dotaz p. Pá' 45 na minulém zasedání na invazivní rostlinu křidlatku, tak jestli ji někdo pěstuje na
svém pozemku, tak obec nic nemůže a je brána i jako okrasná.

Ing. Handlová — výbor se nesešel, ale co se týče ztracených smluv,
tak mi paní starostka psala, že se již
našly.
p. Falgeová — ony se neztratily, jen brigádníkem byly omylem některé
, již jednou zapsané smlouvy,
očíslovány a zapsány znovu.
Ing. Morysek — ze zprávy p. starostky jsem slyšel novou částku 21 mil.
na přivaděč, a že bude dotován
pouze z 50%?

p. Čermáková — možná jsem to špatně přečetla, ale tady ti to dávám
k dispozici.
Ing. Morysek — já, ale žádám informací od p. starostky, jestli mi
jí může dát ted'
p. Čermáková — bohužel teď to opravdu nevím, zjistím to a inform
ují tě
Ing. Morysek — dále, z čeho vychází odhadnutá částka 30mil. Kč na
přístavbu školy?
Ing. Aulická — vychází se z kubíkového odhadu + náklady na opravu
]. a druhého poschodí se
zajištěním podlahy v přízemí
Ing. Morysek — ve studii, kteroujsme viděli, byla jen škola a ted' se
hovoří i o jídelně
Ing. Aulícká — studie má 2 fáze
Ing. Morysek — bylo by dobré, aby to zastupitelé také viděli
Ing. Smidžárová — o tom se mluvílojiž minule
-

v 19,22 přišel Ing. Kapsa

Ing. Morysek — ale studiijsme neviděli. V čem je tedy rozdíl?
Ing. Aulická — je to pouze výdejna jídla a obslouží to 60 dětí, je to přízemn
í objekt, vestavba do dvora.
Náklady jsou cca 6mil + parkoviště, tak aby škola měla bezbariérový
přístup a rampu, což jejedna
z podmínek dotace. Kapacita je 240 dětí na II, stupeň. Předpokládan
á výše dotace je 80%.

Ing. Morysek — dále se chci zeptat, v čem spočívaly námitky na výběro
vé řízení na svoz tříděného
odpadu?
Ing. Bečka — v zadávací dokumentaci byla požadována certifikace na
likvidaci odpadu od
akreditované společnosti, ale vzniklo tam vakuum, protože systém
akreditací byl ukončen. A jelikož
jsme tudíž požadovali doklad, který se již nevydává, tak. 2 uchazeč
i podali námitku na zadávací
dokumentaci. Tuto pasáž jsme v novém zadávací dokumentaci vypustil
i, nechceme certifikaci, jen

doložit, jakým způsobem budou odpad likvidovat.

Ing. Morysek » bylo by dobré zastupitelstvu dát ke schválení změnu
dokumentace k novému
výběrovému řízení. Kdyby to někdo napadl, tak to může shodit na
tom, že to zastupitelstvo
neschválilo.
Co se týče dodatku ke smlouvě se stávající firmou na svoz tříděné
ho odpadu — je to změna smlouvy,
tak by bylo dobré to na zastupitelstvu schválit. Tato smlouva byla nadlimi
tní a změna dodatkem je

protizákonná. Doporučuji dát to do různého, jako bod.

5. Schválení smlouvy s vítězem výběrového řízení na svoz a odstraňování komunálního odpadu
Ing, Morysek — v navrhované smlouvě se mi zdá, že není zakotvena možnost, kterou jsme tady na

zastupitelstvu projednávah', že obec může měnit strukturu svozu. Tak, jak se mi jeví ta smlouva teď,
takje to tam fixně dáno.
Ing. Bečka — ale ta smlouva byla součástí zadávací dokumentace atak byl i vyvěšena na webu
p. Čermáková , ale to zadání výběrového řízení by pak bylo úplně jiné a dražší.
lng. Morysek * jen namitám, že ten mechanismus změny měl být promítnut alespoň v tom dodatku

lng, Kapsa — od okamžiku schválení smlouvy v zastupitelstvu do okamžiku vyvěšení na web, došlo ve
smlouvě ke změně?
lng. Bečka — nedošlo

Ing. Kapsa — pokud nedošlo, tak je ta diskuse bezpředmětné
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
výsledek výběrového řízení pro svoz a odstraňování komunálního odpadu.
H. Pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy na svoz a odstraňování komunálního odpadu, vznikajícího na území
obce Velké Přílepy, s vítězem výběrového řízení firmou REGIOS, a.s..
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
6. Schválení smlouvy s vítězem výběrového řízení na svoz a odstraňování biologicky
rozložitelného odpadu
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
výsledek výběrového řízení pro svoz a odstraňování biologicky rozložitelného odpadu.
II. Pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy na svoz & odstraňování biologicky rozložitelného odpadu,
vznikajícího na území obce Velké Přílepy, s vítězem výběrového řízení firmou Pražské služby, a.s..
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

7. Stanovení vodného a stočného pro rok 2016
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
vodné a stočné na rok 2016 v cenách za m3. Vodné ve výši 39,30 Kč a stočné ve výši 27,38 Kč. Ceny
jsou uvedeny bez DPH. Cena vodného a stočného je platná od 1.1.2016.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 zdržel se (Kapsa, Morysek)
lng. Morysek — chci upozornit, že cenu nelze schválit zpětně
Ing. Hošek — konzultoval jsem to se 2 právníky a lze to
8. Rozpočtové opatření č. 14 Rozpočtu obce pro rok 2015
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
předložené rozpočtové opatření č. 14 Rozpočtu obce na rok 2015, které je přílohou zápisu.
Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením š 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ke změně závazných ukazatelů rozpočtu obce. Rozdíl mezi příjmy a
výdaji obce se nemění.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

9. Výsledky 1. kola grantového programu pro rok 2016
Ing. Morysek — nezdá se mi, že grant pro Hewer by byl v soulad
u s pravidly grantového programu.

Navrhuji, aby tato položka tam vůbec nebyla, toto by se mělo řešit jinak.
Mělo by to být součástí
sociálního programu, ale granty vznikly na podporu místních spolků.

Mgr. Smidžárová » setkali jsme se s tím prvně, také se nám to moc
nezdálo, ale navrhli jsme, že
v případě, že doloží další odůvodnění, tak se tím budeme zabývat.
V tomto návrhu jsme žádnou částku
nenavrhli.
p. Čermáková — doporučuji všem zastupitelům podívat se na interne
tu na tuto firmu a na jej ich ceník.
Firem, které dělají pečovatelskou službu zdarma, třeba za pomoci
církve, je více a ty by se měli
podpořit a ne tuto výdělečnou celorepublikovou.
lng. Hošek — navrhuji firmu Hewer vyřadit. Dále chci dát do diskuse
fotbalisty. Je pravda, že žádost
byla nešťastně napsaná, nicméně bychom je měli podpořit větší částkou
. Navrhuji 12 — 15tis.
lng. Morysek — grantová komise se shodla na 8tis, protože ty, na základě
žádaných položek v té
žádosti, vidí jako smysluplné. Fotbalisti mají možnost v příštím kole
požádat znova.
—

odešla Mgr. Válková

Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
poskytnutí finanční podpory z grantového programu obce Velké Přílepy
dle přiloženého doporučení
grantové komise obce Velké Přílepy s následujícími úpravami: sdružen
í Hewer, z.s. nebude podpořen
a akce Superstar Velkých Přílep bude přeložena do pravidelných akcí
pořádaných za spoluúčasti obce,
s částkou 10.000,—.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Ing. Kapsa — chci se zeptat, kdo žádal ZŠ, aby zrušila vystoupení žáků
na vánočních trzích na statku?
Bc. Netřebová — skutečně jsem to nebyla já. jak jsem se doslechla
Mgr. Smidžárová — já se paní ředitelky ZŠ zeptám, jak to bylo

10. Ceník poskytovaných zápůjček, krátkodobých pronájmů a reklam
y na rok 2016
Mgr. Smidžárová předložila celkový rozbor cen za nájem za rok 2015
a výpočet ceny za nájem prostor
pro ZUS
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
nový ceník poskytovaných zápůjček (krátkodobých pronájmů) majetku
obce Velké Přílepy a poplatky

záborů veřejného prostranství dle předloženého návrhu. Ceník vstoupí v platnos
t 1.2.2016.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

11. Darovací smlouva — pozemky 101/29 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
a 173/141, k.ú Velké
Přílepy
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
darovací smlouvu mezi Unidata Invest A.S. (dárce) a obcí Velké Přílepy
(obdarovaný) na pozemky

101/29 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep a 173/141 k.ú. Velké Přílepy.
H. Pověřuje
starostku obce k podpisu této darovací smlouvy.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

—

přišla Mgr. Válková

12. Schválení dodavatele projektové dokumentace projektu „Stavební úpravy 2. stupně ZŠ
Velké Přílepy — 2. etapa“
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
výběr firmy dle poptávkového řízení na dodavatele projektové dokumentace na „Stavební úpravy

budovy II. stupně ZŠ Velké Přílepy A 2. etapa“.
II. Pověřuje
starostku obce k uzavření smlouvy s vítězem poptávkového řízení firmou Architekti Libor Přeček —
projekční kancelář. Vysoutěžená cena projektové dokumentace je 330 000 Kč bez DPH.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
13. Zásady čerpání sociálního fondu
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
zásady čerpání sociálního fondu obce Velké Přílepy pro rok 2016. Dokument je přílohou zápisu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

14. Pořízení územní studie pro pozemek par.č. 16/1 k.ú. Velké Přílepy
Ing. Hošek - přišel nám podnět od p. bt
na pořízení územní studie na poz. 16/1 od majitelky
p. Na.___ na výstavbu bytového domu. Náklady spojené s pořízením zcela uhradí p. NC
Žádají
nás, abychom tu studii, jako obec zadali s tím, že si tam můžeme dávat jakékoli podmínky.
Ing. Aulická _ žádá si předčasně, když ji neschválíte, tak si počká do schválení územního plánu a pak
si ji podá sama. Mluvila jsem s nimi před časem a upozorňovala jsem je na to, že je to riziko, že nikdo
neví, jak bude vypadat územní plán.
Ing. Morysek — týká se to pozemku vedle našeho domu, stavební výbor to projednával, měl k tomu
nějaké připomínky. Zastavěnost plochy vč. parkovišť je 60%, bude vykácena zeleň.
Ing. Aulická — pokud schválíte ten záměr, tak vy si budete diktovat zadání a vůbec to nemusí být
v souladu s tímto předloženým návrhem
Ing. Morysek * v té naší ulici, která je skoro slepá se zvýší provoz, zruší se tam stávající parkovací
místa pro naše auta. Pokud je takto studie navržená, tak bychom nejdříve měli říct, jestli s tím
souhlasíme
Ing. Aulická — ale to není návrh studie, my teprve hlasujeme o záměru vypracovat studii
Bc. Netřebová — ale my se vůbec nebavíme o této studii, my se bavíme vůbec o záměru s tím místem
něco dělat
Ing. Morysek _ alejde o to postavit tam bytový dům a p. Ng
_ tam má megalomanské návrhy &
neakceptuje připomínky. Tak bych rád věděl, o čem se vlastně bavíme.
lng. Hošek — diskuse o územní studií na tomto pozemku, neřeší tento dům. Obec si dá podmínky, které
musí být splněny proto, aby ta výstavba tam vůbec mohla být.
Ing. Morysek — je obec ochotna poskytnout p. NL _
potřebuje k realizaci svého návrhu?

_ k nájmu nebo prodeji pozemky, které nutně

Lng. Aulická — cele' je to na jeho pozemku, jediné jsou ty příjezdy. Právě proto, aby si tam p. Nc;
nemohl udělat, co chce, je tam předepsaná územní studie a taje na 4 roky. Pokud se do 4 let ta územní

studie nepořídí, tak ta možnost padá a platí pouze regulativy
z územního plánu. Ale pozor v územním
plánu je tam sportovní hala.

Ing. Morysek — jak to? Vždyť je to smíšená plocha? A jak
to, že otom nikdo z nás neví?
Ing. Aulická — je tam sportovní hala, všimla jsem si toho asi
před 1,5 rokem
Ing. Kapsa — jestli to dobře chápu, tak bychom schválením této
územní studie, schválili menší územní
celek, než je vyžadováno novým územním plánem, tím on by se
ztoho vyvlékl, být součástí toho

většího celku, v tom případě jsem zásadně proti, máme být v soulad
u s tím, co je navrženo v novém
územním plánu
Ing. Morysek — o tomto já hlasovat nebudu

Ing. Hošek — navrhuji schválit záměr pořízení zadání studie,
když to budeme mít zaplaceno. Máme na
to 4 roky. Je lepší si to rozprostřít, než pak dělat vše najednou
a vyždímat rozpočet.
Ing. Kapsa — nevím, čí zájmy tady hájí p. Hošek? Vždyť nevíme
, co bude výsledkem územního plánu
p. Čermáková — prosím tě, stáhni to a uděláme k tomu poradu
Ing, Hošek — a co mám tedy odpovědět žadatelům?
p_ Čermáková — že jsme to projednali, reakce jsou rozporuplné
a že to projednáme na příštím jednání
zastupitelstva
bod stažen

15. Dar starostce obce
Bc. Netřebová — navrhuji tento dar paní starostce, protože vykon
ává práci nadstandardně, i její
pracovní nasazení je také více než standartní. Vzhledem k tomu,
že se jedná o 2 období, tak navrhuji

75tis. Kč.

Lng. Kapsa —již jednou jste ten bod navrhla a poté stáhla, proč?
A dále, p. starostka přeci řekla, že ho
nechce
Bc. Netřebová — stáhla jsem to proto, že jste říkali, že jste o tom
nebyli předem seznámeni. Teď jsem
to již napravila. Toje možné, že to paní starostka řekla, ale
já jí ho chci navrhnout, jako vděk za její
práci.
Ing. Kapsa — dobře, proč to tedy není řádně v programu?
Bc. Netřebová — zjevně došlo k nedorozumění a trvám na něm
již od doby před měsícem, ale pravda,
asi jsem ho připomněla pozdě.
Ing. Morysek — do mailu jsem již uvedl, že dar je něco navíc,
za práci navíc. Většinou je to práce
kolektivní. A dle mého si odměnu hlavně zaslouží p. Aulická.
Co se týče p. starostky, tak tam
nevidím nic nadstandartního.
lng. Hošek — prosím zastupitele, aby se oprostili sympatií a nesymp
atií k paní starostce. Myslím si, že
dobře reprezentuje naší obec a věnuje jí času více než dost.
Mgr. Smidžárová — padlo tady mnoho ponižujících slov, pro veřejno
st tady hrajeme pravidelně
národní divadlo. Co tu mělo být řečeno na konci roku, tu řečeno
nebylo. Teď bych to chtěla napravit a
za část zastupitelstva poděkovat paní starostce za práci za minulý
rok a doufám, že ve své neúnavné
práci bude i nadále pokračovat.

Ing. Kapsa — jsem zvědav, jak konzistentně bude paní starostka hlasovat,
když minule říkala, že dar
nechce

Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
dar starostce obce na období 2014 — 2015 ve výši 75.tis. Kč.
Hlasování: 5 pro, 2 proti (Kapsa,Morysek), 3 zdržel se (Němec,Handlov
á,Čennáková) - neschváleno
16. Diskuze s občany
p. R;
,_— bylo mi sděleno, že mail na adresu podatelny není elektronická
podatelna?

p. Čermáková — paní z podatelny mi to přeposlala a tam již není elektro
nický podpis, již jsem jí
poučila, aby mi to vytiskla s podpisem
p. RE

. — dále prosím obec, aby navrhla do rozpočtu tu naší ulici.

lng. Morysek _ prosím kontrolní výbor, aby prověřil smlouvu o věcném břemeni
mezi obcí a firmou
ZAC
Ing. Morysek — ul. Roztocká vjezd k panelovým domům -je tam rozbitá
komunikace již několik let.
V roce 2015 zůstali nedočerpané peníze na opravy, prosím opravte to.
Ing. lt

, — prosím, aby v naší ulici občas projeli s posypem sněhu

17. Různé
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke smlouvě se spol. Regíos a.s. na svoz tříděného odpadu
do doby ukončení
výběrového řízení na nového dodavatele svozu tříděného odpadu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Bc. Netřebová — chci vás seznámit se svým rozhodnutím, původnějsem
se domnívala, že s výborem
pro komunikaci zde mohu něco pro obec udělat, ale bohužel vidím, že to nejde,
tak se výboru
vzdávám.
lng. Morysek — takže se zastupitelstvo rozhodne, co s tím výborem dále

p. Martínková — jsem jedním ze dvou členů výboru pro komunikaci a musím
říct, že pro Zpravodaj,
který zpracovávám sama, je mi k ničemu. Ráda bych, aby se udělala
redakční rada, abych měla
nějakou oporu pro Zpravodaj.
Ing. Morysek — mám návrh, že by se z výboru pro komunikaci stala redakčn
í rada

18. Závěr
Jednání zastupitelstva chá; bylo ukončeno ve 22:25 hodin.

Věra Čermáková, starostka

Ing. Kamila Handlová
ověřovatelka

Petr Němec
ověřovatel

