Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

dne 21.11.2016
Přítomni: 10 členů 20
Věra Čermáková, Ing. David Bečka, lng. Kamila Handlová, Ing. Tomáš Hošek,
lng. Richard Kapsa, Mgr. Radoslav Mihalka, Ing. Petr Morysek, Mgr, Libuše
Smidžárová, PhDr. Jitka Šimková, Mgr. Marie Válková

Omluveni: Ing. Lubomír Šembera
1. Zahájení
Zastupitelstvo obce se sešlo v 19.00 hodin. Jednání bylo zahájeno v 19:07 hodin, paní
starostka konstatovala, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, což je usnášeníschopný stav.
(Mgr. Libuše Smidžárová a Ing, Kamila Handlová jako 9. a 10. člen dorazily na jednání
později.)

2. Slib nových zastupitelů

„

Slib nových zastupitelů složili PhDr. Jitka Simková a Mgr. Radoslav Mihalka.

3. Určení ověřovatelů zápisu a návrhové komise
zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

l. VoIí
a) zapisovatele: Lucie Pěkná
b) ověřovatele zápisu: Mgr. Marie Válková, PhDr. Jitka Šimková
c) návrhovou komisi: Ing. Tomáš Hošek, Ing. David Bečka
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 zdržel se (lng. Kapsa, Ing. Morysek)

4. Kontrola usnesení z předchozího jednání zastupitelstva, schválení programu
jednání
Diskuse ohledně bodu napojení p. Bláhy na veřejný vodovod, kdy vzorky od akreditované
laboratoře vyšly výrazně odlišně oproti původnímu neautorizovaného odběru, přesto je ale
voda nepitná a napojeníje tím pádem možně. lng, Morysek a Ing. Kapsa shodně potvrdili, že
usnesení, které bylo na minulém zastupitelstvu přijato, je velmi důležité, je tím tak zajištěna

přesnost a důvěryhodnost odebraného vzorku.
Přestavba kanceláři stavebního úřadu je až na drobné nedodělky hotová.
Termín rekonstrukce ul. Pod Lomem je posunut na jaro roku 2017. Smluvní dokumentace
zatím nebyla podepsána.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

I. Bere na vědomí,
že proti usnesení z předcházejícího zasedání 11. 10. 2016 nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení z předchozího zasedání jsou platná. Zastupitelstvo bere na vědomí informace 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. 23 — Dodatek č. 6 Zřizovací listiny MŠ Jablíčko Velké Přílepy, okres
Praha-západ
- doplněn o bod č. 24 — Podání žádosti o dotaci na výstavbu vodovodu, splaškové a
dešťové kanalizace v ul. Pod Hajnicí.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
5. Zpráva o činnosti obecního úřadu a zprávy výborů
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Zpráva o činnosti obce - pí. Čermáková přečetla zprávu o činnosti obce od 11. 10. do
21. 11. 2016 viz. příloha č. 1 tohoto zápisu.

lng. Hošek doplnil, že doprava bude posílena v ranní špičce o tři spoje, přičemž všechny tři
spoje budou začínat ve Velkých Přílepech, odpolední spoje ve špičce budou rovněž
navýšeny, ale prioritní jsou ranní spoje. Jedná se o poměrně značnou finanční zátěž, kde je
nadále v jednání, jak se o částku podělit s okolními obcemi, případně s Prahou.
Dále informoval, že obec dostala vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj ohledně
rozporovaného stanoviska životního prostředí na plochu 21, což je plocha podél
B. Němcové, Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo negativni stanovisko, to znamená, že tato

plocha nesmí být uvedena v územním plánu. Na konci ledna, začátku února by tak mělo být
možné veřejně projednávat územní plán.
lng. Kapsa vznesl dotaz, zda některé ze starých spojů s ohledem na to, že se Holubice
nechtějí podílet na navýšení spojů, by nemohly začínat ve Velkých Přílepech.
lng. Hošek odpověděl, že Ropid na toto vůbec nechce přistoupit, vše je vjednáni, která
proběhnou v nejbližší době. Ropid nechává na obcích, jak se domluví na rozdělení nákladů.
Ing. Morysek informoval, že existuje určitý klíč, systém příspěvků a mělo by se říci, jakým

způsobem konkrétně se bude postupovat, jaké jsou reakce okolních obcí.
Ing. Hošek informoval, že obce Tursko a Horoměřice se o to zajimaji velmi intenzivně,
Holubice zaujali pozici „mrtvého brouka“ a Statenice problém přeplněné 316 vnímají pouze
okrajově. První zahajovací jednáni by mělo proběhnout do týdne.
19.35 — přichází Mgr. Smidžárová, počet zastupitelů se tak zvyšuje na 9

Ing. Kapsa reagoval, že vdokumentu týkajícím se rozhodování ministerstva o územním
plánu nejsou zmíněny argumenty obce, naopak jsou použity argumenty, které vůbec nebyly
zastupiteli diskutovány. Vznesl v minulých dnech několik dotazů, bohužel na ně nedostal od
vedeni obce žádnou odpověď.
lng. Hošek odpověděl, že obec není pořizovatel územního plánu, osobně se setkal s pi.
Zvěrevovou, ač to nebylo doporučeno, aby se zastupitelé obcí těchto jednání účastnili.
lng. Kapsa reagoval, že bohužel vtom rozhodnutí naše argumenty vůbec nejsou obsaženy
a nemusí se slepě akceptovat jejich rozhodnutí, které není vůbec v souladu s našimi

argumenty.
lng. Morysek navrhuje, že by bylo vhodné pozvat pi. Zvěrevovou, která postupuje proti našim
zájmům, na jednání pracovní skupiny a vše prodiskutovat,
p. Palkoska vznesl požadavek, aby bylo Kamýcké sdruženi informováno, doposud o této
záležitosti neobdrželo žádné zprávy.

Ing. Kapsa navrhuje, aby vedení obce po poradě s právníkem zjistilo, jakým způsobem je
možné rozhodnutí ohledně územního plánu rozporovat vzhledem ktomu, že neakceptovali
naše argumenty, a že je toto proti našemu rozhodnutí. Požádal rovněž o poskytnutí
kompletni komunikace mezi obcí a pořizovatelem a Ministerstvem pro místní rozvoj, z níž
vyplývá, jaké obec použila argumenty. Případně zaslat dotaz na Ministerstvo, proč nebyly
naše argumenty při rozhodnutí zohledněny.
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 od 17.00. Dále se probírala témata týkající se MŠ a ZŠ. Opět je
chybný údaj v rejstříku škol u MŠ, napraví se během tohoto jednání formou Dodatku č. 6 ke
Zřizovací listině. Je vypracován seznam plánovaných akcí, na kterých se bude podílet Obec.
Činnost ukončil Sbor pro občanské záležitosti. Výbor tedy převezme částečně tuto činnost a
bude se do budoucna na akcích bývalého SPOZ spolupodílet se zřizovatelem, tedy s obcí.
Vše zpráva výboru viz. příloha č. 2 tohoto zápisu.

Výbor pro životní prostředí — Ing. Bečka informoval o proběhnuté schůzce výboru 18. 10.
2016 v 18 hodin — bylo to společné jednání, kde bylo cílem vyřešit zejména technické
záležitosti ohledně nádrže, jako hloubka, tvar, kde bude umístěn požerák. Pro informaci

uvedl, že tvar nádrže bude trochu jinak, břehy budou pozvolnější. Zároveň byla zjištěna
komplikace se sousedním pozemkem, který vlastní p. Jelinek, a přes nějž vede přitokové
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potrubí, na tento pozemek je bohužel uvalena exekuce, takže se momentálně čeká na
vyjádření právníka, jiná možnost kudy vést přítok bohužel není. Odhadované náklady
projektanta jsou 2 až 3 mil. Kč, v úvahu přicházejí dva typy dotaci — Ministerstvo životního
prostředí a Ministerstvo zemědělství, u obou by měl být podil obce zhruba 50 %.
lng. Morysek navrhl prověřit, zda je problém s exekuci na vedlejším pozemku nutně řešit,
pokud by se jednalo pouze o rekonstrukci potrubí, které už tam historicky je položené, je
možné, že by se to pak celé akce nedotklo.
Stavební výbor - lng. Hošek informoval, že se stavební výbor sešel, na poradě se řešili
všechny právě probíhající stavby vobci, Zároveň na tomto jednání podal rezignaci na

předsedu stavebního výboru a doporučuje Mgr. Mihalku jako nového předsedu. Rezignace
na předsedu stavebního výboru se nedotkne ÚP, který lng. Hošek dotáhne do konce.
Kontrolní výbor — znovu předkládá kontrolní zprávu z minulého zasedání zastupitelstva
obce a bude tedy o ní hlasováno v bodě č. 22.
Finanční výbor — lng. Morysek informoval prostřednictvím zprávy finančního výboru viz.
příloha č. 3 tohoto zápisu.

6. Diskuse s občany (max. 30 minut)20.10 — 20.40 hod.
20.11 přichází Ing. Handlová počet zastupitelů se tak zvyšuje na 10.
V tomto bodě se s občany řešila témata jako rekonstrukce ul, Pod Lomem a smlouvy na tuto

akci, špatný stav povrchu ul. Svrkyňská.
Dalším dotazem byla vyhláška na zákaz chovu hospodářských zvířat v lokalitě H-Systému.

Bohužel se toto patrně nedá ošetřit obecní vyhláškou, jde o klasický občansko—právní spor.
Spiše využít jiné legislativní nástroje, které mohou omezit hluk nebo zápach.
Přítomní občané dané lokality se divili, že obec od května, kdy došlo kjednání s paní
starostkou, do dnešní doby nic ve věci neučinila a ani je nekontaktovala.
lng. Morysek — OZV určitě řešit nelze, doporučil bych hygienu a znepříjemnit tím tak majiteli

celou věc.
lng. Kapsa — možná by nebylo od věci zeptat se na názor Obecní policie Velké Přílepy, která
je přítomna, zda už takový problém řešili.
K. Král — tento konkrétní případ bohužel neznám, ale je možné dotyčnou osobu navštívit a
zjistit celou situaci.
P. Dias — opět se ptám, co se děje s kritickou dopravní situaci v ul. Kladenská.
P. Rykl — na naše dotazy lng. Šembera jako předseda dopravního výboru vůbec nereaguje,
poslal jsem mu tři e-maily a bez reakce.

p. Dias — vznesl jsem na posledním zastupitelstvu požadavek na zvýšení bezpečnosti
chodců, takže jaká je situace,
lng. Kapsa -— na minulém zastupitelstvu byla diskuse na toto téma velmi rozsáhlá, ale zrovna
ve Vašem případě bych opravdu ocenil vstřícnost a aktivitu také z vaší strany.
K. Král — dopravní situace celkově vzrostla na dvojnásobek, my neukázněné řidiče
pokutujeme, ale pokud tito lidé jezdí rychle i přes postih, jiná páka na ně není. V současném
personálním složení nejsme schopni celou situaci uhlídat, Státní policie má naprostý podstav

a odmítá na výzvy reagovat. Situace celkově je náročná, změnila se ve všech směrech, ať už
je to bezpečnost, doprava atd.
P. Rykl žádá lng. Šemberu o odpověď na jeho dotazy, které mu zaslal prostřednictvím emailu, jakým zpúsobem se postupuje votázce lepšího značení rychlosti v ul. Kladenská.
Naposledy jsme obdrželi nějaké informace na konci března, rovněž dopravní výbor se od té
doby nesešel.
K. Král — lng. Šembera mě kontaktoval ve spojitosti s pořízením radaru, který umí přečist

registrační značky u vozidel a s jeho umístěním v ul. Kladenská.
lng. Aulická — pokud se rozhodneme, musíme s dopravním opatřením v ul. KEadenská
počítat do rozpočtu.
lng. Morysek — žádám p. Hoška, aby do návrhu rozpočtu dal na základě konzultace 5 Ing.
Aulickou částku na projekční práce na dopravní opatření v ul. .Kladenská.
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7. Obsazení stavebního výboru
Jak už lng. Hošek informoval ve zprávě jednotlivých výborů, rezignuje s ohledem na časové
zaneprázdnění na funkci předsedy stavebního výboru.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

I.Schvaluje
nové obsazení Stavebního výboru zřízeného při zastupitelstvu obce Velké Přílepy ve
složení - předseda: Mgr. Radoslav Mihalka, členové: Pavel Soukup, Ing. Pavel Válek,

Mgr. Jan Vichra, Ing. Tomáš Hošek
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

8.0bsazení výboru pro školství a kulturu
S ohledem na velký počet členů výboru a s tím související nemožnost docílit účasti všech
členů na schůzi výboru, navrhuje Mgr. Smidžárová redukci počtu členů a v případě rezignace
pí. Chaloupkové a pí. Kučerové i změnu.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Schvaluje
nové obsazení Výboru pro školství, kulturu a sport při zastupitelstvu obce Velké Přílepy ve
složení: předsedkyně Mgr. Libuše Smidžárová, členové: Mgr. Pavlína Ben Saidová, MUDr.

Jana Schwarzová, PhDr. Jitka Šimková, Pavel Škurek.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

9. Navýšení počtu strážníků Obecní policie Velké Přílepy
Pí. starostka už žádost poslala i na ostatní obce, kterých se to týká, zatím má odpověď od
obce Lichoceves, která už to odsouhlasila na svém zastupitelstvu,
lng. Kapsa vznesl dotaz, jaké jsou na to vázané náklady, at“ už mzdové, vybavení ale íjak je
to s prostory, zda se všichni vejdou, jednoduše vyčíslit jaké budou celkové náklady?

K. Král informoval, že počáteční náklady budou vyšší, odhaduje to na 50 — 55 tis. Kč.,
prostory jsou dostačující, Dalším tématem, které by se mělo probrat a které považuje za
velmi účinný nástroj na snížení kriminality, je kamerový systém v obci.
Ing. Morysek vznesl dotaz o kolik je potřeba navýšit počet kamer, aby byla pokrytá obec?
K.Král odpověděl, že technické řešení v některých lokalitách je velmi náročné, ale zejména
v ul. Svrkyňská a v ul. Kladenská by byly nové kamery velmi potřeba, protože právě těmito
lokalitami je zaznamenán největší únik pachatelů trestné činnosti.

lng. Morysek navrhl, aby bylo v návrhu rozpočtu na rok 2017 počítáno s částkou na doplnění
kamerového systému o dvě kamery, které jsou nutností v nepokrytých lokalitách.
lng. Hošek reagoval, že v rozpočtu na příští rok je těch výdajů opravdu hodně, pokud bude
plnění dotací, určitě se nákup kamer do rozpočtu zařadí.
lng. Morysek se dotázal, proč je problém dvěstětisíc na kamerový systém, když může obec
pořídit v příštím roce automobil za třistatisíc a uvádí jako prioritní nové kamery. Podle lng.
Moryska nemá vedení obce zájem na rozšíření kamerového systému.
Zastupitelstvo po projednání
l. Souhlasí
s navýšením počtu pracovníků Obecní policie Velké Přílepy na celkový počet 4.
II. Souhlasí
s vypsánim výběrového řízení na obsazení nově vzniklé pracovní pozice Strážník obecní
policie.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

10. Obsazení grantové komise obce Velké Přílepy
P. Němec rezignoval jako zastupitel ijako náhradník grantového výboru.
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Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

I. volí
PhDr. Jitku Šimkovou jako nového náhradníka grantové komise při obecním zastupitelstvu.
Složení grantové komise se nemění.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

11. Stanovení akcí, které budou pořádány se spoluúčastí obce
Na základě minulého jednání zastupitelstva vznikla potřeba doplnit akce na kterých se
spolupodílí obec a rovněž vzrostly náklady na spoluúčast tradičního „Vánočního koncertu

v Noutonickém kostele“.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l. Schvaluje
rozšíření akcí, které budou pořádány s finanční spoluúčasti obce Velké Přílepy.
Podporovány budou nově akce „Sportovní den“ částkou 5.000 Kč, „Balónky pro Ježíška"
částkou 3.000 Kč a „Superstar Velkých Přílep“ částkou 10,000 Kč,

".
Současně se mění finanční spoluúčast na „Vánočním koncertě v Noutonickém kostele“, ato
nově na částku 5.000 Kč.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

12. Kupní smlouva, pozemek parc.č. 31, pozemek parc.č. st. 16, budova č.p.
130, vše v k.ú. Velké Přílepy
Kupní smlouva na dům p, Peka je bohužel k dispozici až dnes, celou záležitost řešili
právníčky obou stran.
lng. Kapsa deklaroval, že než budeme rozhodovat o koupi této budovy, je potřeba vědět,
jaké další náklady bude celá akce představovat. Před samotnou koupí je potřeba udělat
důkladný ekonomický rozbor, kolik budou činit náklady na rekonstrukci a budoucí provozní
náklady. Do této chvíle bohužel přes mnoho dotazů, které na toto téma položil, nedostal
žádnou odpověď,
lng. Hošek reagoval, že jako první věc, kterou chceme jako obec zainvestovat je např. školní
kuchyně, vše se bude dělat postupně.
lng. Kapsa reagoval, že kupujeme budovu, nevíme kolik nás bude stát rekonstrukce ani jaký
bude budoucí účel užití.
lng. Aulická odpověděla, že pokud budeme chtít dát č.p. 130 do reprezentativního stavu
může to stát i 30 000 000 Kč a pokud to bude provizorní řešení, bude to samozřejmě méně.

lng. Morysek reagoval, že cena je velmi výhodná, to nikdo nerozporuje, jsme teď v bodě nula
aje potřeba si tedy říct, co s tím budeme dělat. Těch záměrů je hodně.
lng. Aulická navrhla, že je možné výhodně koupit tento dům, můžeme budovu zatím
komerčně využívat a během té doby si rozmyslet, jaký záměr budeme mít s budovou dál,
lng. Morysek souhlasil, ano, pojďme si říct, že budovu kupujeme z výhodných investičních

důvodů.
lng. Kapsa vznesl dotaz, zda se byl na tuto budovu podívat stavební odborník?

lng. Aulická odpověděla, že ano, samozřejmě je to stará budova, takže jde o parcelu a o
místo.

lng. Morysek vznesl dotaz, kde je další smlouva na notářskou úschovu? Co znamená bod
č. 3, že se obec vzdává vadného plnění?
lng. Aulická odpověděla, že kupujeme starou budovu a je to standardní postup.
lng. Morysek vznesl dotaz, kde je ta notářská smlouva?

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l. Schvaluje
kupní smlouvu na pozemek parc.č., 31 o výměře 144 m2 parc.č. st. 16 o výměře 482 m2 jehož
součástí je budova č.p. 130, za celkovou cenu 8 400 000 Kč, stím, že v kupní smlouvě bude
zaměněna advokátní úschova za notářskou.
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ll. Pověřuje
starostku obce k podpisu této smlouvy kupní smlouvy.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Ing. Morysek)
lng. Morysek ještě reagoval, že chybí druhá smlouva na notářskou úschovu, bez které nelze

příjmout usnesení.
Ing. Kapsa žádal, aby do doby dalšího rozhodnutí o využití budovy byla budova udržována
pouze nutnou a neodkladnou investicí a aby byla využita k pronájmu.

13. Zádost o souhlasné vyjádření k využití obecního pozemku, č.parc. 242
a č. parc. 92, vše v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
Když se historicky povolovala LPG stanice, existovala ústní dohoda mezi p. Fejklem a obcí,
že LPG stanice bude obslužná z obecni cesty na pozemku parc.č. 242, obec toto strpěla za
podmínky, že bude zprůchodněna a udržována obecní cesta. Při rekonstrukci LPG stanice
na benzínovou a LPG stanici byl dotčen nejen pozemek parc.č. 242 ale i parc.č. 92. Nyní
stavební úřad požaduje celou záležitost uvést do souladu - zřízení práva služebnosti na tyto
pozemky.
Na základě dohody zastupitelů byla částka za oba dva pozemky stanovena na 30 000 Kč.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Schvaluje
zřízení práva služebnosti na pozemcích č.parc. 242 a č.parc. 92, vše v k.ú. Kamýk u Velkých
Přílep ve prospěch Jiří Fejkl s.r.o., Pražská 116, Velké Přílepy. S tím, že Jiří Fejkl bude na
vlastní náklady tuto cestu udržovat průchozí a sjizdnou i pro ostatní obyvatele obce.
II. Stanovuje
vzhledem k výše uvedené podmínce jednorázovou náhradu za zřízeni služebnosti 30 000 Kč
za oba pozemky.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

p. Fejkl po odhlasování požaduje od obce Velké Přílepy naopak věcné břemeno na jeho
pozemek, kterýje pod autobusovou zastávkou.

14. Žádost 0 navýšení finančnívčástky na asistenta pedagoga pro MŠ Jablíčko
Od začátku školního roku má MS Jablíčko misto dvou asistentů asistenty čtyři, takže

z tohoto důvodu je důležité toto navýšení jako dorovnání části chybějících financí.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Schvaluje
navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské školy Jablíčko Velké Přílepy, okres Prahazápad pro rok 2016 o částku 50 000 Kč určených na asistenta pedagoga.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

15. Výsledek poptávky na pořízení herních prvků v lokalitě bytových domů

v Erbenově ulici
Jak už zastupitelé obdrželi v podkladech, bylo osloveno pět společností z nichž jsme vybrali
spol. Luna Progress. Obyvatelé bytových domů se budou podílet 45 000 Kč. Realizace měla
být do konce roku, to se ale bohužel nestihne. Zatim do konce roku proběhne demontáž
stávajících prvků a samotná realizace pak bude na jaře.
Ing. Kapsa reagoval, že na prvotním jednání se dohodlo to, že větší část nákladů uhradí

majitelé bytových domů.
Ing. Bečka odpověděl, že ve finále vyjde celá sestava levněji, s ohledem na vlastni pořízení
kačírku a kromě finanční částky 45 000 Kč se majitelé bytových domů podílejí ještě tim, že
do celé akce vloží pozemek.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l. Schvaluje
výsledek poptávkového řízení na pořízení herních prvků na hřiště v Erbenově ulici. Vítězem
poptávkového řízení se stala lezecká sestava a houpadlo na pružině od firmy Luna Progress
s.r.o. v celkové ceně 114 971 Kč včetně DPH. Realizace je podmíněna převedením
pozemku hřiště parc.č. 182/229, k.ú. Kamýk u Velkých Přílep do majetku obce.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

16. Stanovení výše poplatků na rok 2017
Jedná se o poplatky za odvoz odpadu. V podkladech je upravená smlouva, která je vlastně
kopií smlouvy z loňského roku, jsou upravené pouze datumy a na zadní straně je přidána
jedna lokalita ve Formanské ul., kde jsou nové kontejnery na papír a plast. Cena zůstala
stejná. Bilance v současné době je ještě zisková, nicméně, jak už Ing. Hošek avizoval, na
konci roku bude mírně ztrátová, ale obec by měla částečně dotovat čistotu v obci. V příštím
roce budeme tuto částku ještě snižovat, protože omezíme velkoobjemový svoz bioodpadu.
Uzavřeme smlouvu s jinou firmou, která bude levnější.

lng. Kapsa vznesl dotaz, jak veliká to bude ztráta?
lng. Hošek odpověděl, že to bude pod 200 000 Kč.
lng. Kapsa reagoval, proč to nechceme vyrovnat, dohoda byla taková, že by bilance měla být
vyrovnaná, co vybereme, to pak můžeme zaplatit.
lng. Bečka reagoval, že na pracovní poradě bylo dohodnuto, že by naopak obec měla
dotovat levnější popelnice a podíl obce by tak v této záležitosti měl být.
lng. Kapsa argumentuje, že nám zde uteče 200000 Kč a zároveň nemáme částku na

posílení kamerového systému, je to populistické.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l. Schvaluje
předložený návrh ceníku poplatků za svoz odpadů pro rok 2017, který je přílohou tohoto
zápisu.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 3 zdržel se (lng. Handlová, lng. Kapsa, lng. Morysek)

17. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na přechod v ulici Pražská
lng. Aulická informovala, že se jedná o druhou etapu rekonstrukce ul. Spojovací, na minulém
zasedání se schvalovala smlouva o budoucí kupní smlouvě s p. Procházkou, aby se chodník
podél Formanské vůbec mohl zrealizovat. Celý projekt už je předběžně schválen, takže
získání dotace by nic nemělo bránit. Odhadované náklady na celou akci jsou kolem

1 000 000 Kč. Finanční spoluúčast obce by měla být 20 %. Každou chvíli už bychom měli mít
i stavební povolení.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

|. Schvaluje
záměr výstavby Rekonstrukce ul. Spojovací — 2. etapa, vtéto etapě bude vybudován nový
přechod pro chodce přes silnici č. |l/240 v ulici Pražská včetně světelné signalizace, radaru,

přisvětlení, dopravního značení a nového chodníku pro pěší v délce 31 běžných metrů podél
ulice Formanské.
II. Schvaluje
podání žádosti o dotaci do dotačního programu SFDI dle Pravidel profinancování opatření ke
zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy
osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2017.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

18. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na Sportovní areál
Vše se týká modernizace areálu fotbalového hřiště, nyní je možné na tento projekt získat
dotaci. Za nový projekt obec zaplatila 27 000 Kč. Předpokládaná částka je 2 500 000 Kč.
Pokud vše vyjde, dotace bude činit 60%. Zmodernlzovat celý tento velký prostor je nyní nad
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možnosti i priority obce, čili se bude jednat pouze o první etapu celého projektu - zmenšení
fotbalového hřiště, nové branky, sítě, atletickou rovinku, střídačky.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

I. Schvaluje
záměr „Modernizace fotbalového hřiště Velké Přílepy — 1. etapa", vtéto etapě bude
vybudována atletická rovinka, nové fotbalové branky, ochranné sítě, střídačky a lavičky na

fotbalovém hřišti Velké Přílepy.
ll. Schvaluje

podání žádosti o dotaci do dotačního programu Státní podpora sportu pro rok 2017 —
PROGRAM 133510. Kdy předpokládané celkové náklady na 1, etapu činí: 2 500 000 Kč.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

19. Vyhláška — stanovení nočního klidu
Od 1. 10. 2016 vstoupil v platnost nový zákon, kdy obec nebo město touto vyhláškou ošetří
pravidelné akce, které svým programem přesáhnou 22 hodinu večerní. Pokud se tato

vyhláška nepřijme, musí být každý den ve 22.00 klid. O zkrácení nočního klidu na jiné než ve
vyhlášce uvedené akce, lze s dostatečným předstihem požádat zastupitelstvo obce. Jedná
se 0 akce pořádané na veřejném prostranství.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l. Schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o nočním klidu s účinností od 15. 12. 2016
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel se (lng. Morysek)

20. Záměr rozšíření kapacity vodojemu
Na DSO byla vybrána firma, která bude realizovat vodovodní přivaděč. Vodovodní přivaděč
neřeší akumulaci vody pro naší obec. Vtéto souvislosti je nutné začít plánovat rozšíření
vodojemu tak, abychom dostatek vody měli co nejblíže obci. Bylo by dobré, aby si obec

stávající infrastrukturu ponechala.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

I. Deklaruje,
že stávající vodovodní infrastruktura obce ani její část nebude vkládána do majetku ani do
správy DSO přivaděč VPSÚ dobrovolný svazek obcí.
II. Souhlasí

se záměrem navýšení akumulace vody ve spolupráci s ostatními obcemi v rámci svazku
DSO přivaděč VPSÚ.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

21. Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce Velké Přílepy pro rok 2016
Proběhla diskuze o rozšíření administrativní podpory Codexis a o nové verzi spisové služby.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l. Schvaluje
předložené rozpočtové opatření č. 6 Rozpočtu obce na rok 2016, které je přílohou zápisu.
Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením 5 16 zák. č. 250/2000 Sb,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke změně závazných ukazatelů rozpočtu
obce. Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce se nemění.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Ing. Morysek)
22. Zpráva kontrolního výboru
Jedná se o zprávu, která již byla přečtena a nebyla schválena na minulém zasedání
zastupitelstva, nyní je po drobně úpravě v návrhu usnesení opět předložena ke schválení.
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Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

|. ukládá
paní starostce předložit zastupitelstvu výsledky práce týkající se přípravy pravidel pro
schvalování pořizování a pronájmu majetku organizací zřizovaných obcí a do termínu 31. 1.
2017 předložit zastupitelstvu ke schválení finální verzi pravidel,

II. ukládá
stavebnímu výboru evidovat podněty občanů a institucí na černé stavby a průběžně
seznamovat zastupitelstvo s výsledky šetření stavebního úřadu v těchto záležitostech,

III. 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:

6 pro, 0 proti, 4 zdržel se (lng. Bečka, lng. Hošek, Mgr. Mihalka, PhDr.

Šimková)
23. Dodatek č. 6 Zřizovací listiny MŠ Jablíčko Velké Přílepy, okres Praha západ
Jak již během zprávy jednotlivých výborů informovala Mgr. Smidžárová, z důvodu chybného

údaje v rejstříku škol je nutné přijmout tento Dodatek č. 6, na základě kterého je možné
chybný údaj napravit.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. schvaluje
Dodatek č, 6 ke Zřizovací listině Mateřské školy Jablíčko Velké Přílepy, okres Praha —
západ, kterýje přiložen jako příloha k zápisu z tohoto zasedání.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

24. Podání žádosti o dotaci na výstavbu vodovodu, splaškové a dešťové
kanalizace v ul. Pod Hajnicí
Je to pokus, zda se nám podaří získat specifickou dotaci přímo u pana ministra na
Ministerstvu zemědělství ČR. Jinak máme velmi malou šanci jinou dotaci vtěchto

specifických podmínkách získat, proto zkoušime získat dotaci na výjimku přímo u p, ministra.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. schvaluje
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR k rukám pana ministra v rámci
projektu: „Výstavba vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace v ulici Pod Hajnicí“.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

25. Různé
S ohledem na nově vzniklou situaci týkající se pozemků pod zastávkou MHD v ul. Pražská
směrem na Prahu je nutné prověřit vlastnictví těchto pozemků a uvést event. celou záležitost
do souladu.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|. pověřuje
pí. starostku ověřením informace týkající se umístění zastávky MHD na ul. Pražská směrem
na Prahu, že se tato stavba z části nachází na pozemcích p, Fejkla a v případě, že se toto
potvrdí, aby pí. starostka vstoupila do jednání s p. Fejklem nebo oprávněným majitelem o
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zřízení práva služebnosti na tyto pozemky a na dalším zastupitelstvu informovala o

zjištěných skutečnostech a případně o přípravě dohody.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Dále se v různém ještě řešilo téma stavební uzávěry, kdy lng. Kapsa vznesl dotaz, jak to se
stavební uzávěrou vypadá. lng. Hošek reagoval, že sohledem na možné poškození
investorů a vystavení se případně žalobě, Černošice nedoporučují vtomto směru
pokračovat, ale naopak urychleně schválit územní plán.

Jako poslední téma vrůzněm informoval lng. Hošek o projektu manželů Makalových na
výstavbu rodinných domů a jejich žádosti o zapracování tohoto projektu do územního plánu.
26. Diskuze s občany
S p. Palkoskou se řešilo téma ul. Pod Lomem a nepovolený vstup na pozemek a obchvat
obce a případná mimoúrovňová křížení na něm.
0.48 odchází Mgr. Válková

27. Závěr

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 00.58 hodin.
Uplné znění zasedání je zaznamenáno na CD, které je součástí tohoto zápisu.

Věra Čermákova, starostka

Ověřovatelé

gr. Marie Válková

PhDr. Jit a Šimková

ověřovatel

ověřovatel

10

