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Zpráva o činnosti obce od 11. 10 do 21. 11. 2016

Během měsíce října a listopadu jednala obec ohledně posílení linek 316 a 350 v rámci PID.
Zavedením parkovacích zón v Praze dochází k přetížení kapacity autobusů. Řešení se našlo
v podobě posílení linek ato od zavedení nového jízdního řádu V půli prosince. V jednání je
zavedení linky Holubice, Tursko, Libčice nad Vltavou k vlaku, což by mohlo odlehčit ve

špičkách lince 316..

15. října se konalo pravidelné setkání seniorů tří obcí a 16. 10. vítání nových občánků v naší

obci.
17. října jsme se panem místostarostou zúčastnili veřejného projednávání územního plánu
obce Statenice a za obec byla podána připomínka k napojení naší lokality na plánovaný
kruhový objezd a rozporovali jsme obchvat Statenic.
Obec v říjnu odvezla do kladenské knihovny staré kroniky obce k digitalizací , celkem 8 ks,
které jsou fyzicky uložené v naší knihovně. Digitalizace je zdarma a staré kroniky mohou být
umístěny na webu naší obce či knihovny.
V říjnu jsme začali s rekonstrukcí kaple Panny Marie, byla opravena omítka věžičky, sundána
stará střešní krytina a zrekonstruován kříž, zítra začne pokládka nové krytiny. Vše se děje pod
dohledem památkářů. Předpokládáme, že pokud počasí dovolí, bude rekonstrukce hotova do
začátku prosince.
Stále probíhá oprava kanalizace, a tělesa v ulicích Příčná a Souběžná. Dnes začala pokládka
asfaltu a ve čtvrtek by měly být odstraněny telefonní sloupyr

V měsíci říjnu a začátkem listopadu proběhl svoz velkoobjemového odpadu.
V rámci výběrového řízení na dodavatele stavby Vodovodní přivaděč bylo podáno 17
nabídek, hodnocením jich prošlo 11 a nejvýhodnější nabídkou se stala nabídky firmy Aqarius
za cenu 9.850.300_- Kč.
Z kulturních akcí:

Tradiční akcí a vždy do posledního místa vyprodanou se stala divadélka pro děti jedenkrát
v měsíci. Několikrát se stalo, že se děti nedostaly dovnitř. Zvažujeme zvýšit počet
představení.
V CVA vystoupilo 14. října pěvecké duo Kamélie, v galerii jsme přivítali na besedě
spisovatelku a novinářku Marií Formáčkovou, koncert měl v CVA Martin Maxa a to 8.
listopadu, v pátek minulý týden jsme v CVA hostili talkshow Zuzany Bubínkové, v jehož
rámci vystoupil houslista Alexander Shonert. Pořad byl natáčen pro další použití v ČT.
V neděli proběhla v CVA vzpomínka na hudebního skladatele Karla Weise a ráda bych vás
pozvala na záznam koncertu BBC orchestra, který vystoupil v rámci Pražského jara.
Promítání začíná v 19.00 tento pátek.

Zpráva Finančního výboru projednání zastupitelstva za období Září— Říjen 2016
Finanční výbor se v tomto období věnoval kontrole plnění rozpočtu z poskytnutých podkladů a
analyzoval informace získané fyzickou kontrolou a mailovou diskuzí s paní účetní.

Ve výkazu za měsíc září jsme zjistili rozpor zaslaného výkazu s platných rozpočtem. Ve výkazu byla
zahrnuta změna rozpočtu schválená až v měsíci říjnu. Účetní sice přiznala chybu, ale výkaz nebyl
opraven. Tím došlo opět ke zkreslení stavů plnění rozpočtu, především z hlediska překračování
platného rozpočtu a výkaz je tedy pro kontrolu plnění rozpočtu vcelku nepoužitelný.
I přes naše opakované žádosti výkaz nebyl opraven. Dokonce byl předseda finančního výboru paní

starostkou osočen z ukojování vlastního ega, když jsme konstatovali již několikáté opakování této
chyby a nutnosti to projednat s nadřízeným kontrolním orgánem. Místo, aby se věcně a jasně snažila
zjednat nápravu a umožnila nám kontrolu, konstatovala, že již to nemá žádný význam a jde nám o
osobní cíle. Toto ponecháme bez komentáře. Nejde však již nyní 0 jednotlivost,
Bohužel to navazuje na prohlášení paní starostky, na minulém jednání zastupitelstva, které jsme
slyšeli při projednání smlouvy na výdaj několika set tisíc korun na 2. etapu čištění potoka, která byla

zadána bez nabídkového řízeni, beze smlouvy a bez zahrnuti do rozpočtu. Až po realizaci akce toto
bylo dodatečně předloženo zastupitelstvu a obhajováno výhodnosti takového postupu, zbytečnosti a
složitostí realizace výběrového řízení a uzavření smlouvy před realizací zakázky. Dovolujeme si
zastupitelstvo“ zdůraznit, že toto je základní porušení zákona o obcích a dalších předpisů a platný
rozpočet a zastupitelstvo je tímto starostkou obcházen, s čímž nesouhlasíme.
V rámci probíhající kontroly plnění roku 2015 a 2016 Finanční výbor zjistil několik problematických
plnění, týkajících se poradenství k dotacím na ZŠ a IT, Momentálně u poradenství čekáme na
vyjádření paní účetní, abychom k tomu, jak doufáme, mohli udělat finální závěr. Další kontroly u
plnění lT probíhají a závěr, vzhledem ke zjištěním a informacím z obce, uděláme, až po uzavření
účetního roku, abychom měli celé další období ke srovnání a mohli jsme ověřit, zda se poskytnuté
informace budou shodovat se skutečností.

Ve Velkých Přílepech dne 21.11.2016

Za finanční výbor zastupitelstva obce Velké Přílepy
Petr Morysek
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