EPY
Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy
dne 11. 10. 2016

Přítomni: 10 členů 20
Věra Čermáková, Ing. David Bečka, Ing. Kamila Handlová, Ing. Tomáš Hošek,
lng. Richard Kapsa, Ing. Petr Morysek, Bc. Jana Netřebová, Petr Němec,
Mgr. Libuše Smidžárová, Mgr. Marie Válková
Omluveni: Ing. Lubomír Šembera

1. Zahájení
Zastupitelstvo obce se sešlo v 19.00 hodin. Jednání bylo zahájeno v 19:06 hodin, paní
starostka konstatovala, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, což je usnášeníschopný stav.
(Mgr. Marie Válková jako 10. člen dorazila na jednání později.)

2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise
zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

I. Volí
a) zapisovatele: Lucie Pěkná
b) ověřovatele zápisu: lng. Richard Kapsa, Petr Němec

c) návrhovou komisi: Ing. Tomáš Hošek, Ing. David Bečka
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3. Kontrola usnesení z předchozího jednání zastupitelstva schválení programu
jednání
Pí. starostka - na minulém zasedání jsme schválili výsledky výběrového řízení na realizaci
projektu

„Rekonstrukce

komunikace

ul.

Pod

Lomem“,

smlouva

sfirmou

zatím

není

podepsána, protože jsme neobdrželi stavební povolení, tento týden by mělo dorazit.

Schválili jsme výsledky poptávkového řízení na realizaci projektu COV Velké Přílepy —
rekonstrukce odtokového potrubí, tam je smlouva podepsána.
Schválili jsme uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na poz. č. 573 a 575 v k.ú.
Statenice, oznámili jsme firmě Elektrostav naše usnesení, fa Elektrostav bohužel náš
požadavek nemůže akceptovat a nabízí nám uzavření smlouvy za cenu dle znaleckého
posudku, náklady na vypracování znaleckého posudku uhradí fa Elektrostav. Jinak bohužel
smlouvu o zřízení věcného břemene za požadovanou cenu, která je zcela v rozporu se

zákonem 151/1997 Sb. 5 16 b, uzavřít nelze. Tímto nás žádají o opětovné zvážení.
Seznámíme se s příslušným zákonem a budeme dále vyjednávat. Věcné břemeno tedy
podepsáno není, ani smlouva zatím neexistuje.
Plánovací smlouva lokalita výstavby U Hajnice, jednání s budoucím investorem začalo, více
ve zprávě o činnosti obce.

Nedobytné pohledávky obce, schválili jsme odepsání nedobytných pohledávek zúčetní
evidence, s tím, že fa č. 1500200121 bude postoupena exekutorské-mu úřadu, což paní
účetní učinila,

Schválili jsme jednotlivé smlouvy na akce pořádané obcí, darovací smlouvu na výsadbu
zeleně sfirmou Bhana a darovací smlouvu na pozemky č. 182, 188, 182/10, 182/191, což
jsou manželé Čonkovi, ale tam byla ještě podmínka, že přiloží zaměření skutečného stavu
provedení veřejného osvětlení a platnou revizi tohoto zařízení, což se ještě nestalo.
Záměr odprodeje pozemku 251/6, zveřejněn záměr, jeden zájemce se přihlásil a nabídl min.

cenu, kterou jsme určili, smlouva připravena v podkladech na dnešní jednání.
Záměr odprodeje pozemku č. 558 k.ú. Statenice, byl vyvěšen záměr, přihlásil se nám jeden
zájemce. Obec Statenice napsala nesouhlasné vyjádření, že vzhledem krozloze je cena
neakceptovatelná. Minulý týden na poradě zastupitelstva jsme se dohodli, že pozemek

1

rozdělíme na část, kde jsou černé stavby a na část, kterou potřebuje obec Statenice
k rozšíření komunikace a zachycení vsakování dešťové vody.
lng. Morysek požádal vedení obce 0 znění oficiální odpovědi obci Statenice
na její

nesouhlasné vyjádření.
Pí. starostka pokračovala v kontrole usnesení - podepsali jsme smlouvu s ČEZ
na změnu
distribuční sazby,
Další bod byl žádost o připojení na vodovodní řad obce, kterýjsme schválili.
Obecně závaznou vyhlášku na podomní prodej musíme dnes revokovat, podomní prodej
lze
regulovat pouze nařízením, takže dnes musíme schválit toto nařízení.
Obsazení stavebního výboru jsme schválili.

Úkol finančního výboru jsme projednali a zrušili jsme usnesení 34/2016.
Schválení výsledků poptávkového řízení — Revitalizace požární nádrže, závěr bude
až po
schůzce výboru pro životní prostředí.
Spoluúčast obce na projektu stavební úpravy II. stupně ZŠ Velké Přílepy to byla podmínk
a
dotace.
Schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek č. 190/31,
tj. pan
Bláha, byly to sítě k novostavbě, tento týden přišlo, že je to vložené na katastr.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Bere na vědomí,
že proti usnesení z předcházejícího zasedání 24. 8. 2016 nebyly vzneseny připomínk
y.
Usnesení z předchozího zasedání jsou platná, Zastupitelstvo bere na vědomí informac
e o
průběhu plnění usnesení z předchozího jednání zastupitelstva.
ll. Schvaluje
předložený návrh programu jednání s tím, že program bude doplněn/změněn o následující
body:
— doplněn o bod č. 20 - Nominace člena školské rady za obec
- doplněn o bod č. 21 - Poptávkové řízení na přestavbu stavebního úřadu
- stažen bod č. 14 - Smlouvy o právu k provedení stavby „Chodník v ulici

Podmora'ňská“ č.parc. 59/2, 64/10, 64/13, 45/4, 64/27, 39, 64/15, 43 vše v k.ú Velké
Přílepy, Darovací smlouva — inženýrské sítě, p.č. 182/188, 182/10 a 182/191 v k.ú.
Kamýk u Velkých Přílep
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

4. Zpráva o činnosti obecního úřadu a zprávy výborů
Zpráva o činnosti obce - pí. Čermáková přečetla zprávu o činnosti obce od 24. 8. do
11.
10. 2016 viz. příloha č. 1 tohoto zápisu.
Výbor pro školství, kulturu a sport - Mgr. Smidžárová informovala, že poslední
schůzka
výboru byla bohužel v malém počtu, aktuálně se řeší Mikulášská nadílka, která
je

naplánována na 2. 12. 2016. školní rok v MŠ byl zahájen 1. 9. 2016 v počtu 71 dívek a 79
chlapců, v současné chvíli jsou přijaty veškeré tříleté děti, dokonce i tříleté, které dovrší
věku
tří let v měsíci září a říjnu 2013. MŠ navštěvují 4 děti se speciálními vzdělávacími potřebam
i,
pro které MŠ sehnala asistenty. Výrazně stoupá počet dětí s vadou řeči. Vše viz. příloha
č. 3

tohoto zápisu.
Výbor pro životní prostředí— lng. Bečka informoval o plánování schůzky výboru na 18.
10.

2016 v 18 hodin — hlavním tématem bude revitalizace vodní nádrže v Kamýku a dotace
na
ní, jsou možné dvě varianty dotací, od ministerstva životního prostředí nebo od ministers
tva
zemědělství, obě varianty dotací by měly být vypsány na jaře příštího roku. Důležito
u
podmínkou pro získání dotace je funkční přítok a odtok. lng, Bečka, bude rád za veškeré
návrhy a nápady i od zastupitelů, kteří se schůzky nebudou účastnit.
Stavební výbor - lng. Hošek informoval, že se stavební výbor nesešel, schůzku
mají
plánovánu v nejbližších dnech. Nejdůležitější co proběhlo, bylo jednání 3. 10. 2016
ohledně
rozporu pořizovatele územního plánu za obec se stanovisky životního
prostředí
Středočeského kraje na Ministerstvu pro místní rozvoj, zatím výsledek není, ani zpracova
tel
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ho nemá, jakmile výsledek bude, předá se projektantům, kteří doplní návrh územního plánu
dle akceptovaných připomínek, termín zatím není . Pokud vše půjde dobře, bude možné
veřejně projednávat na začátku ledna.

Kontrolní výbor - lng. Handlová informovala zprávou kontrolního výboru viz. příloha č. 2
tohoto zápisu.
Finanční výbor — lng. Morysek informoval o vzáří provedené fyzické kontrole účetních
podkladů týkajících se nákladů na externí poradenské služby související s rekonstrukcí a
rozšířením ZŠ, v roce 2015 bylo identifikováno nečekané navýšení, které není jasné
podloženo smlouvami a tak je zapotřebí jej rozklíčovat. Dále jsme se finanční výbor zabýval
překračováním plánovaných položek výdajů týkajících se složek informačních a

komunikačních technologií, nyní probíhá vyhodnocování informací, jakmile bude zpracovaný
závěr, bude finanční výbor veřejně informovat na některém z příštích zasedání. To je zatím
vše, zpráva finančního výboru byla na minulém zasedání velmi podrobná, nyní se pracuje na
analýze výše zmíněných údajů.

5. Diskuse s občany (max. 30 minut)19.55 — 20.25 hod.
19.55 hod, přichází Mgr. Válková a počet zastupitelů se tak zvyšuje na 10

V tomto bodě se s občany řešila témata jako gratulace pí. Vichrové k významnému životnímu
jubileu, plánovací smlouva „lokalita U Hajnice“. P. Palkoska vznesl dotaz ohledně
rekonstrukce ul. Pod Lomem a harmonogramu celé akce, předpokládaný začátek byl 5.9.
2016 — březen 2017, vzhledem ke stavebnímu povolení se předpokládaný začátek posune

do poloviny prosince. S ohledem na klimatické podmínky, které obvykle v prosinci panují se
tak začátek stavby posouvá na příští rok, samotná stavba se odhaduje na trvání tří měsíců,
pokud vše půjde dobře. Diskuse s občany zda začít se stavbou na zimu anebo raději začít
po zimě bez nutnosti zakonzervovat stavbu. lng. Morysek žádá o schválení dodatku ke
smlouvě na změnu termínu zahájení stavby.
Stejně jako na minulém zasedání má p. Diaz dotaz ohledně velmi kritické a zoufalé dopravní
situace v ul. Kladenská.

P. Rykl dokládá aktuální stav fotografiemi rozbité komunikace viz. příloha č. 4 tohoto zápisu
a žádá oficiálně obec, aby učinila konkrétní kroky knápravě a opravě ul. Kladenská,
případně aby knápravě vyzvala p. Havlíčka a ten na své vlastní náklady jako hlavní
poškozovatel okamžitě tento problém vyřešil. A na příštím zastupitelstvu doložila, co se pro
výše uvedenou věc udělalo.
Pí. starostka — bohužel tu není předseda dopravního výboru lng. Šembera, aby Vám
zodpověděl Vaše dotazy. lng. Šembera už tady navrhoval nějaké řešení.

p. Němec — počkejte skutečně na lng. Semberu, ten už vté věci jednal a má ktomu
potřebné dokumenty.
lng. Aulická informuje o možnostech a nemožnostech výstavby chodníku v ul. Kladenská, p.
Diaz nesouhlasí s výstavbou chodníku podél jeho nemovitosti.
Ing. Morysek — myslím, že bychom opravdu měli vyčkat na Ing. Šemberu, je teď velmi
časově vytížen ve spojitosti s tunelem Blanka, ale věnuje se tomu. Těžko můžeme mluvit za
něj. Pokud bude lng. Šembera vědět dopředu, že se toto bude projednávat, bude určitě

přítomen, protože bez něj a bez Ing. Aulické to skutečně nemá smysl řešit. Takže určitě první
krokje svolat schůzi dopravního výboru,
Pan Diaz — na minulém zasedání jsem lng. Šemberu vyzýval, aby svolal zasedání
dopravního výboru, ale nic nebylo. Oficiálně žádám zastupitelstvo obce Velké Přílepy, aby se
začalo zabývat zvýšením bezpečnostní situace v zúžené částí ul. Kladenská, aby začalo
okamžitě řešit bezpečnost chodců, bezpečný přístup občanů do svých domovů, kontrolovat

dopravu vtéto lokalitě, měření rychlosti a vyvolalo jednání sfirmou White Trans, která
provozuje dopravu, jejíž vozidla ohrožují občany a vytváří nebezpečné situace.
lng. Kapsa — já bych si dovolil k p. Diazovi jednu poznámku, osobně bych očekával taky
trochu vstřícnost z Vaší strany, když obec chce postavit chodník v ul. Kladenská a celou tu

situaci tím tak zlepšit, tak že jí vyjdete vstříc, že nebudete jen něco žádat, ta vstřícnost by
měla být oboustranná.

6. Schválení cenové nabídky akce „Čištění Podmoráňského potoka II. etapa“
Ing. Hošek - na minulém zasedání jsme schválili |. etapu poptávkového řízení na akci
„Čištění Podmoráňského potoka“, která proběhla velmi rychle a úspěšně, v souvislosti
s velmi výhodnou nabídkou od fy Traton a výbornými klimatickými podmínkami, původně
měla proběhnout II. etapa až příští rok na jaře, jsme nechali firmu Traton dokončit tuto akci
celou.

Nabídka fy Traton byla rovněž ponížena o částku, kterou bychom jinak museli vynaložit na
přepravu strojů, které už tu byly.
Touto realizací jsme splnili poslední bod vsouvislosti se stavebním povolením na ČOV.
Povodí Vltavy a životní prostředí toto velmi kontrolovali, dokončením celé akce jsme obdrželi
stanovisko, že je to v pořádku.
lng. Kapsa — diskutovali jsme tuto věc na poslední poradě, záměr je to dobrý, ale bohužel

došlo k porušení hned několika interních zásad, bylo to zadáno bez poptávkového a
výběrového řízení, neviděli jsme jinou nabídku, to co tu schvalujeme, je expost, naléhavá
situace samozřejmě může nastat, ale tuto informaci by zastupitelé měli obdržet alespoň emailem. Opět se tak nestalo, je to vysoká částka, nebyly poptány další firmy, takto prostě
řádný hospodář nejedná a s tímto postupem rozhodně nesouhlasim.
Ing. Hošek — takto specializovaných firem je málo a vzhledem ktomu, že jsme dostali
výraznou slevu ještě oproti minulému výběrovému řízení, takže jsme to právě z pohledu

dobrého hospodáře vyhodnotili jako velmi výhodné a ušetřili jsme obci minimálně 200000
Kč.
lng. Kapsa — může se stát, že se některé situace musí řešit rychle, ale mohli jsme být
alespoň informováni, opětovně jsme byli postaveni před hotovou věc.
Pí. starostka — možná, že jsme se dopustili procesních chyb, ale došlo by ke zdržení a
domnívám se, že jsme rozhodli správně a ptám se, proč jsme sankcionování za to, že jsme
dokázali dotáhnout tuto akci, která už měla být hotová před třemi lety a vyhnuli jsme se tak

sankcím ze strany životního prostředí. Velkou úsporou bylo rovněž, že jsme nemuseli
odvážet bahno.
lng. Morysek — nemohlo to být před 3 lety, mohlo to být uděláno až po spuštění zkušebního
provozu, což bylo v loňském roce. Dále je velké procesní pochybení rozdělení soutěže celé
zakázky na dvě etapy, z nichž se řádně vysoutěžila jen jedna.
lng. Bečka — možná, že došlo k procesním chybám, nicméně ten potok měl být už dávno
vyčištěn, takováto akce se vždy dopředu velmi špatně odhaduje,

lng. Morysek — celá ta zakázka je udělána zvláštním způsobem, aniž by o tom vědělo
zastupitelstvo, vše je děláno expost a to jen z důvodu, že paní starostka a pan místostarosta
usoudili, že je to tak lepší. A zákon i zastupitelstvo můžejít mimo.
lng. Kapsa — nemá smysl diskutovat co bylo, protože už se tak stalo a chci jen konstatovat,
že vedení obce porušilo vnitřní předpisy a nejednalo s péčí řádného hospodáře.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

l. Schvaluje
cenovou nabídku na „Čištění Podmoráňského potoka II. etapa“ (finální etapa) ve výši
280.000 Kč bez DPH od firmy Traton sro.
Hlasování: 7 pro, 3 proti (lng. Handlová, lng. Kapsa, lng. Morysek), 0 zdržel se

7. Oprava střechy kaple Panny Marie — výběr dodavatele stavby
Pí. starostka - poptaly jsme 3 firmy, žádali jsme o dotace, dotace jsme zatím nedostali, ale
nevzdáváme se, nicméně je teď zapotřebí udělat střechu, protože do kaple prší, spolu se
střechou je nutne opravit i zvoničku, nejlevnější firmou byla firma Krolan s.r.o, podotýkám, že
to musí být firma, která dělá památky.
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Ing. Kapsa - řešili jsme to minulý týden na pracovní poradě zastupitelstva,
bohužel jsme

nedostali žádné materiály — nabídku, bavili jsme se o tom, že to bude trošku
detailnější
srovnání.
lng. Aulická — vysvětluje, že se skutečně u jednotlivých firem jedná o srovnate
lné materiály,
které budou použity na opravu. Dodala, že srovnávací tabulku poskytla
v minulém týdnu a
měla za to, že ji dostali všichni zastupitelé. Následně se zjistilo, že
materiál vedení obce
všem zastupitelům neposkytlo.
lng. Kapsa -je to to na čem jsme se dohodli, kapličku potřebujeme
opravit, ale došlo opět
k procesnímu pochybení a slíbený materiál s porovnáním nabídek jsme
nedostali, resp. jej
dostali jen vybraní zastupitelé z jedné strany zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Schvaluje
výsledky poptávkového řízení na realizaci projektu „Oprava střechy kaple
Panny Marie".
II. Pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy s vítězem poptávkového řízení s firmou
Krolan s.r.o. za

cenu 88.905,— Kč včetně DPH.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
21.14 hodin Bc. Netřebová oficiálně předává pí. starostce oznámení
o odstoupení zfunkce
zastupitele obce Velké Přílepy.
21.13 tímto krokem se počet zastupitelů snižuje na 9
Pí. starostka — informuje, že místo po Bc. Netřebové obsadí lng. Mihalka,
který na příštím
zasedání složí zastupitelský slib.

8. Revokace OZV č. 1/2016
Na minulém zasedání jsme odsouhlasili OZV o zákazu podomního
prodeje, bohužel se tato

záležitost dá regulovat pouze formou nařízení, tímto krokem tedy musíme
minulé usnesení
revokovat, abychom v dalším bodu mohli toto nařízení odhlasovat.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|. Revokuje
OZV č. 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje, schvále
ného usnesením

92/2016 ze dne 24. 8. 2016.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se (lng. Kapsa)
9. Nařízení č. 1/2016 — Zákaz podomního prodeje
Zastupitelstvo obce po projednání
|. Schvaluje
předložený návrh nařízení obce Velké Přílepy č. 1/2016 o zákazu podomní
ho prodeje.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Ing. Kapsa)
lng. Kapsa - pouze na vysvětlenou dodal, že se zdržel zdůvodu toho,
že považuje tyto
aktivity obcí za populistické.
Pí. starostka - jako populistické bych to neviděla, je to ochrana občanů,
pod záminkou
podomního prodeje se páchá trestná činnost. Vminulosti se tu objevily
problémy např.
s prodejci energií, často vnutili místním občanům nevýhodné smlouvy
a ještě se odvolávali,

že je to po dohodě s obecním úřadem.

10. Prodej pozemku z majetku obce č. parc. 251/6 k.ú. Kamýk v Velkýc
h Přílep
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Schvaluje
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prodej pozemku

z majetku obce č.parc.
251/6 manželům Věře Brz
za sjednanou cenu 22.000
icove' a Rostislavu Brzico
,— Kč.
vi
ll. Pověřuje
starostku obce k podpisu
této smlouvy.
Hlasov
ání: 9 pro, 0 proti, 0
zdržel se

Pí. starostka - žád

ost podává p. Bláha,
nechali si udělat rozbor
kontaminované vody žádá
studniční vody a z důvo
o napojení.
du
lng. Morysek — zajímalo
by mě, zda je žadatel
přítomen a rád bych ho
viděl, kontaminace fek
po požití této vody
álními látkami je totiž
vys
oká. Vreakci na to byl
bude jednat o nové napOje
o
vysvětleno, že se
ni, v nemovitosti žadate
l zatím nebydlí.
p. Němec - 3 Ing. Aullck
ou už jsme řešili, že je
potřeba dát podnět k
jímek.
prošetření okolních

žádosti.
lng. Kapsa - jak jsme
na tom ted' aktuálně
s posílením vodovodu?
bychom mohli reálně napojovat?
Kdy se očekává, že

lng. Hošek — zítra se otevírají
obálky, na jaře by se mělo
poloviny příštího roku bude
začít kopat, takže zhruba
platit omezení.
do
lng.

Morysek - problémy jsou
ale dva, jedna je přivaděč
kapacita sítí v obci.
do obce, druhá je nedostatečná

Protinávrh p. Němce
Zastupitelstvo obce Ve
lké Přílepy po projednán
í
!. Schvaluje

uložení další podmínky při
schval

ování žádostí o dočasné
odběr a rozbor vzorku
napojení. A to, že žadatel
, který provede akredi
uhradí
tovaná, obcí určená lab
rozbor prokáže, že vz
oratoř. Pokud tento
orek není pitnou vodo
u dle platných norem,
nap0jeni.
obec umožní dočasné
Vpřípadě žadatele p.
Bláhy je jako doča
sně a jednorázové
zastupitelstvem, že po
opatření stanoveno
kud tento rozbor potvrd
í závadnost vody vjeh
tohoto vzorku uhradí obe
o
studni, pak rozbor
c.
Zastupitelstvo obce rovněž
uděluj

e manželům Bláhovým výj
na obecní vodovod
imku a napojí jejich nemovi
vokamžiku, kdy obdrží
tost
nevyhovující výsledek
akreditované laboratoř
rozboru vody od
e určené obcí.
Hlasování: 8 pro, 0 pro
ti, 1 zdržel se (lng. Mo
rysek)
Původní návrh
Zastupitelstvo obce Vel
ké Přílepy po projednán
í
l.S

chvaluje

udělení výjimky
ll. Souhlasí
sdočasným napojením
nemovitosti na č. parc.
182/228 k.ú. Velké Pří
vodovodní sít' u důvodů
lepy na veřejnou
nevyhovující kvalitě stu
dniční vody na uveden
ém pozemku. Tento

Protinávrh lng. Morysk
a
Zastupitelstvo obce Velk
é Přílepy po projednání
I. Schvaluje

uložení další podmínky při schvalování žádostí o dočasné napojen
í. A to, že žadatel uhradí
odběr 3 rozbor vzorku, který provede akreditovaná, obcí
určená laboratoř. Pokud tento
rozbor prokáže, že vzorek není pitnou vodou dle platný
ch norem, obec umožní dočasné

napojení.
Vpřípadě žadatele p. Bláhy je jako dočasné a jednor
ázové opatření stanoveno
zastupitelstvem, že pokud tento rozbor potvrdí závadnost
vody v jeho studni, pak rozbor
tohoto vzorku uhradí obec.

12. Smlouva o budoucí smlouvě kupní části pozemku č.parc
. 204/1 k.ú. Kamýk
u Velkých Přílep
lng. Aulická - jedná se o druhou etapu projektu ul. Spojovací, bohuže
l jsme jí museli trochu
pozměnit, vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě s
paní Dagmar Uhlířovou ohledně
chodníku vuI. Formanská, museli jsme posunout na pozem
ek p. Procházky. Smlouvu o
právu provést stavbu s p. Procházkou už jsme měli, ale na
menší zábor, než je aktuálně
potřeba. P. Procházka je tedy ochoten nám po realizaci projekt
u část pozemku odprodat.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
!. Schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě kupní na části pozemku č.parc.
204/1 k.ú. Kamýk u Velkých
Přílep o rozloze 81,2 m2 za účelem vybudování chodníku. Cena
byla stanovena na 200,- Kč

za 1 m2.

ll. Pověřuje
starostku obce k podpisu této smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

13. Záměr schválení výstavby chodníku v Podmoráňské a Rozto
cké ulici
Pí. starostka - tento záměr potřebujeme k tomu, abychom mohli
žádat o dotace.
lng. Aulická — územní řízení na tento záměr běží, abychom vtom
mohli dál pokračovat, tak je
důležité mít záměr schválený od zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Schvaluje
Záměr schválení výstavby chodníku v Podmoráňské a Roztoc
ké ulici dle předložené studie.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

14. Smlouvy o právu kprovedení stavby „Chodník vuIíci
Podmoráňské“
č.parc. 5912, 64/10, 64/13, 4514, 64/27, 39, 64/15, 43 vše
vk.ú Velké Přílepy,
Darovací smlouva — inženýrské sítě, p.č. 182/188, 182/10 a 182/1
91 v k.ú. Kamýk
u Velkých Přílep
Vyjmuto : programu.

15. Souhlas s bezúplatným nabytím pozemků z majetku Střed
očeského kraje
části parc.č. 341/21 a 353, vše v k.ú. Velké Přílepy
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

l. Souhlasí
s bezúplatným nabytím pozemků z majetku Středočeského
kraje části parc.č. 341/21 a 353,
vše v k.ú. Velké Přílepy, potřebných pro realizaci stavby „Chodn
ík v ulici Podmoráňská“.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

vání:

Dn

Ia
ití

Protinávrh lng. Mo
ryska

Zastupitelstvo

l. souhlasí

obce Velké Příl
epy po projedná
ní

ll. pověřuje
vedení obce k je
dnání se součas
ným majitelem
lll. pověřuje
nemovitosti.

Zastupitelstvo ob
ce Velké Přílep
y po projednání
l. souhlasí

lng. Morysek- pr
oc se

plošně zvedá čá
lng. Hošek -je ve
stka za plyn?
tst spotřeba, větš
i
vy
jsem měli, chyběl
tíženost CVA, Ga
lerie, vycházeli
o nam 1.000 Kč.
jsme ze záloh, kt
lng. Morysek eré
o kolik zaplatím

e navíc za plyn
lng. Hošek - za
celkem?
obec je to cca 20
.000 Kč.
lng. Morysek proč není dotace
na rekonstrukci
rozpočtů?
ll. stupně ZŠ zo
hledněna v limi
tech
limitechje zohl
edněna spoluúča
lng. Morysek —měl
st
ob
ce 8,2 mil.
by být uveden li
mit celkově 3 poža
usnesení.
duji upravit celk
ový limit akce do
lng. Morysek —
co je to nepřepla
tek v nájmu vo
dovodů a kanali
zací?

Mgr. Smidžárová
— bylo to řešeno
jako dar opci od
dopravního hřiš
okolních obci úč
tě .
elově na opravu

lng. Morysek - kteří zastupitelé se dohodli?
lng. Hošek — když se schvaloval grantový program.
lng. Morysek — pokud se na to mají z rozpočtu čerpat peníze, měl by se dodržovat limit, akce

musí být schválené zastupitelstvem na oficiálním seznamu. Kde je ten oficiální seznam? Měl
by se projednat na příštím zasedání.
Mgr. Smidžárová - připravím do příštího zasedání zastupitelstva tabulku akcí.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l. schvaluje
předložené rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtu obce na rok 2016, které je přílohou zápisu.

Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením & 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.

ll.
Bude upraven limit u akce „Rekonstrukce budovy ". stupně ZŠ" ve výši 17.000 000,- Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

18. Změna rozpisu rozpočtu č. 2 rozpočtu obce Velké Přílepy pro rok 2016
Ing. Hošek — operativně jsme museli zaplatit školení SUS pro dva zaměstnance úřadu.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. bere na vědomí
změnu rozpisu rozpočtu č. 2 rozpočtu obce Velké Přílepy pro rok 2016 ze dne 29. 8. 2016.
22.49 hod. odchází Mgr. Smidžárová a počet zastupitelů se tak snižuje na 8

19. Zpráva kontrolního výboru
lng. Kapsa —minulý týden jsme dávali zprávu kdispozíci, protože byl zájem ze strany
zastupitelů, aby si jí bylo možné přečíst dopředu, požádali jsme o připomínky, které zazněly
na pracovním jednání, žádné připomínky jsme do této chvíle neobdrželi, takže
předpokládáme, že tam žádný problém s usnesením není. Pouze u bodu jedna je potřeba
doplnit reálný termín, to nechám na pí. starostce a panu místostarostovi, at' si sami určí.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

I. ukládá
paní starostce předložit zastupitelstvu neprodleně výsledky práce týkající se přípravy
pravidel pro schvalování pořizování a pronájmu majetku organizací zřizovaných obcí a do
termínu 30. 11. 2016 předložit zastupitelstvu ke schválení finální verzi pravidel,

II. ukládá
stavebnímu výboru evidovat podněty občanů a institucí na černé stavby a průběžně
seznamovat zastupitelstvo a veřejnost svýsledky šetření stavebního úřadu vtěchto
záležitostech,

IlI. ukládá
paní starostce doložit kompletní přehled splněných a nesplněných závazků ze smlouvy
sfirmou Nimetal, včetně vyčíslení nesplněných závazků a doložení, jak jsou závazky
vymáhány,

IV. ukládá
paní starostce obce doložit, jak má obec podchycen závazek sfirmou Alfa Praha na
revitalizaci cesty od křížku do Statenic, aby nedošlo kjeho promlčení v případě, že by byl

realizován po termínu určeném ve smlouvě.
Hlasování: 5
schváleno

pro, 0 proti, 3 zdržel se (lng. Bečka, lng, Hošek, Mgr. Válková) — nebylo

Mgr. Válková -— nesouhlasím, aby veřejnost byla seznamována s výsledky šetření stavebního
výboru, jak to pak provést, někde vyvěsit?
lng. Kapsa — tuto zprávu jsme dávali k připomínkám týden dopředu. Je to naprosté

bojkotování činnosti kontrolního výboru, je to znevažování činností kontrolního výboru.
Věnovali jsme tomu spoustu času, zjištění byla jasná. A my jsme to minulý týden diskutovali
a nikdo nerozporoval obsah této zprávy. Jaký byl problém tu zprávu komentovat a některé
formulace pozměnit, proto jsme to poslali týden dopředu.

20. Nominace člena školské rady za obec
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
!. souhlasí
s nominací Mgr. Marie Válkové jako člena školské rady za odstoupivší Jaroslavu Kučerovou.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

21. Schválení poptávkového řízení přestavby kanceláří stavebního úřadu Velké
Přílepy
Pí. starostka - obdrželi jste výsledky poptávkového řízení. Na pracovní poradě jste byli
informování, že je nutná přestavba kanceláří, rozšíří se kancelářská plocha, kdy se živý
archiv stěhuje do mrtvého archivu, později se snad celý archiv přestěhuje do nové budovy p.
Peka.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

I. schvaluje
výsledky poptávkového řízení na projekt „Přestavba kanceláří stavebního úřadu Velké
Přílepy“

II. pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy s vítězem poptávkového řízení firmou Kettner s.r.o.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
23.05 odchází Mgr. Válková a počet zastupitelů se snižuje na 7

lng. Hošek — ještě bychom měli projednat záměr stavební uzávěry, návrh usnesení zatím
nemáme.
lng. Kapsa — měli bychom mít minimálně návrh usnesení.
Pí. starostka — a nemohli bychom k tomu svolat další zasedání, protože je to celkem složité.
Ing. Hošek — problém je s bývalou Druchemou, nový majitel chce zastavět celou zahradu,
přestavět celý objekt na byty a bohužel stávající územní plán mu toto umožňuje, díky tomu je
potřeba udělat stavební uzávěru, abychom tomu zabránili.
lng. Kapsa — do doby než vznikne nový územní plán, který toto pořeší, je potřeba přijmout
stavební uzávěru. Ten bod nemá smysl ted' projednávat, ale je potřeba na tom reálně začít
pracovat a předložit konkrétní zpracovaný návrh.
Ing. Morysek —je potřeba udělat výčet pozemků a stanovit hranice.

lng. Bečka - bod tedy stahujeme z programu.

22. Různé
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. schvaluje
změnu termínu zahájení stavby akce „Rekonstrukce ul. Pod Lomem“ na I. pololetí 2017,
přesný termín bude upřesněn formou dodatku č. 1 smlouvy, který bude předložen na

některém z příštích jednání zastupitelstva obce.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

23. Diskuze s občany
Poděkování paní Víchrové směrem k pí. starostce a pí. Martínková.

10

%

24. Závěr
„Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno
ve 23.14 hodin.

Uplné znění zasedání je zaznamenáno na CD,
které je součástí tohoto zápisu.
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