Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

dne 21.12.2016
Přítomni: 9 členů 20
Věra Čermáková, Ing. David Bečka, lng. Kamila Handlová, Ing. Tomáš Hošek,
Ing. Petr Morysek, Mgr. Libuše Smidžárová, Ing. Lubomír Šembera, PhDr. Jitka

Šimková, Mgr. Marie Válková
Omluveni: lng. Richard Kapsa, Mgr. Radoslav Mihalka
1. Zahájení
Zastupitelstvo obce se sešlo v 19.00 hodin. Jednání bylo zahájeno v 19:07 hodin, paní
starostka konstatovala, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, což je usnášeníschopný stav.

2. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Volí
a) zapisovatele: Lucie Pěkná
b) ověřovatele zápisu: Ing. Tomáš Hošek, Ing. Petr Morysek
c) návrhovou komisi: Ing. David Bečka, PhDr. Jitka Šimková
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3. Kontrola usnesení z předchozího jednání zastupitelstva, schválení programu
jednání
Na minulém zasedání zastupitelstva bylo schváleno nové obsazení stavebního výboru a
nové obsazení výboru pro školství a kulturu.
Dále bylo schváleno navýšení počtu strážníků obecní policie Velké Přílepy. Výběrové řízení
na dalšího strážníka obecní policie zatím vypsáno nebylo, pracuje na tom p. Král.

Novou členkou grantové komise je PhDr. Jitka Simková.
Dalším schváleným bodem jsou akce pořádané za spoluúčasti obce, jedná se 0 „Sportovní
den" — 5.000 Kč, „Balónky pro Ježíška“ — 3.000 Kč, „Superstar Velkých Přílep“ — 10.000 Kč a
„Vánoční koncert v Noutonickém kostele" — 5.000 Kč.
Smlouva na koupi domu č.p. 130 byla podepsána, peníze byly vloženy do notářské úschovy,
dne 22. 12. 2016 bude vloženo na katastr.
Ve věci žádosti o souhlasné vyjádření k využití obecního pozemku, která byla schválena, se

připravuje smlouva na věcné břemeno, p. Fejkl byl písemně informován. Co se týká
pozemku pod autobusovou zastávkou, je vedení obce připraveno vstoupit do jednání
s majitelem pozemku, majitel pozemku není p. Fejkl ale slečna Fejklová.
Schváleno bylo navýšení částky na asistenta pedagoga v MŠ Jablíčko.
Schváleno bylo poptávkové řízení na nové herní prvky pro hřiště Erbenova ul., staré herní
prvky na hřišti jsou již zlikvidovány a na jaře by měla proběhnout instalace nových prvků.
Schválená byla výše poplatků za svoz odpadu pro rok 2017.

Připravuje se žádost o dotaci na přechod v ul. Pražská.
Žádost o dotaci na sportovní areál byla podána.
Schválená byla vyhláška o nočním klidu, dnes je nutné ji po připomínkách z ministerstva
vnitra revokovat.
Byl schválen souhlas se záměrem navýšení akumulace vody, dále obec nesouhlasí stím,

aby byla stávající vodovodní infrastruktura vkládána do majetku ani do správy DSO přivaděč
VPSU.
Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 6.
Schválen byl dod. č. 6 Zřizovací listiny MŠ Jablíčko.
Byla přečtena zpráva kontrolního výboru včetně povinnosti, které ukládá kontrolní výbor a
zastupitelstvo obce pí. starostce.

Byla schválena žádost o dotaci na výstavbu vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace v ul.
Pod Hajnicí přímo k p. ministrovi, zatím ještě nebyla podána.

P. Dias požádal zastupitelstvo, aby jako další bod zařadilo do dnešního programu schválení
výběrového řízení na projekt zlepšení dopravní situace v ul. Kladenská.
Pí. starostka reagovala, že peníze na tuto akci jsou v rozpočtu na rok 2017.

Ing. Morysek podotkl, že se nyní bez jakýchkoliv podkladů může hlasovat pouze o záměru.
lng. Šembera reagoval, že prvním krokem by měla být studie současného stavu
v ul. Kladenská a na základě toho pak teprve konkrétní projekt. Do toho se musí
zakomponovat radar, který měří rychlost a v případě překročení načte SPZ a uloží jako

přestupek.
Pí. starostka se připojila s návrhem, že toto usnesení určitě ano, ale je důležité mít podklady.
Je zde původní studie, kterou je potřeba dát dohromady se současným stavem.
lng. Morysek navrhl, aby se tedy nejprve zadala aktualizace studie dopravních opatření
v ulici Kladenská a tento bod se zařadil do různého.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

l. Bere na vědomí,
že proti usnesení z předcházejícího zasedání 21. 11. 2016 nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení z předchozího zasedání jsou platná. Zastupitelstvo bere na vědomí informace o
průběhu plnění usnesení z předchozího jednání zastupitelstva.

II. Schvaluje
předložený návrh programu jednání
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 21. 11. do
21. 12. 2016 viz. příloha č. 1 tohoto zápisu.
lng. Hošek doplnil, že doprava bude posílena od 3. ledna v pracovní dny v ranní špičce o tři
spoje, vodpolední špičce bude posílena o 4 spoje. Co se týká financování, to je zatím

otevřené, kraj zatím nemá schválený rozpočet na příští rok, nejpozději do poloviny ledna by
mělo být jasno. Nyní obec platí za provoz linky 31670 Kč měsíčně. Celková částka za
posílení spoje je zatím 75 tisíc (bez příspěvku kraje a rozpočítání na jednotlivé obce),

uvidime kolik přispěje kraj, odhad je 30 až 35 % maximálně. Zbývající částka se rozpočítá
podle klíče na jednotlivé obce. Pokud kraj nepřispěje, po rozpočítání na jednotlivé obce by
částka pro Velké Přílepy měla být cca 20 tisic měsíčně.
Výbor pro školství, kulturu a sport — Mgr. Smidžárová informovala, že Mikulášská nadílka

proběhla úspěšně. Jinak se výbor v tomto období nesešel.
Výbor pro životní prostředí — lng. Bečka informoval, že po zápachu v obci, je tu k řešení
další problém a to slepice vobci. Kontaktoval velitele obecní policie p. Krále, ten vtéto
záležitosti zatím neobdržel podnět, takže se k tomu prozatím nevyjadřuje. Jak tedy regulovat
chov slepic v obci zatím není úplně jednoduché, s paní starostkou podali dotaz na
ministerstvo vnitra. Vše viz. příloha č. 2. Pokud se jedná o projektovou dokumentaci na vodní
nádrž, dojde k drobnému zdržení a bude po novém roce.

Stavební výbor — lng. Mihalka nebyl přítomen
Kontrolní výbor — lng. Handlová informovala, že se výbor nesešel, na tomto zasedání
nebude tedy předkládat žádnou zprávu.
Dopravní a bezpečnostní výbor — lng. Šembera rovněž nebude předkládat žádnou zprávu.
Finanční výbor — lng. Morysek informoval prostřednictvím zprávy finančního výboru za
listopad — prosinec 2016 viz, příloha č. 3 tohoto zápisu.
Ing. Hošek na zprávu finančního výboru reagoval, že vminulém týdnu obec navštívila

finanční kontrola z kraje, konstatovala, že vše je v pořádku, našla dvě drobné chyby, které
byly dány špatným výkladem, jinak nás za vedení účetnictví velmi pochválili.
lng. Morysek reagoval, že kontrola z kraje se vůbec nezabývá tim, co jsem tady ve zprávě
deklaroval. Kontrola z kraje hlídá pouze formální věci,
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Ing. Morysek za lng, Kapsu přečetl dva dotazy viz. příloha č. 4 tohoto zápisu.
Na dotaz č. 1 reagovala pí. starostka, na jednání ZÚR 29. 11. 2016 o kterém se zmiňuje
lng. Kapsa se bohužel o přeložce nehovořilo, jednání na toto téma bude 2. 1. 2017, kterého
se zúčastníme 5 Ing. Šemberou, více se tedy dozvíme na tomto jednání. Na jednání 29. 11.
2016 se mluvilo zejména o nájezdu na D8 u Vodochod. Napojení u Horoměřic nebylo
předmětem jednání.
lng. Hošek doplnil, že celé to vzniklo na pracovní poradě zastupitelstva, kde se obecně
hovořilo o okruhu, lng. Kapsa měl ale na mysli okruh Pražský přes Suchdol, zatímco my
jsme hovořili o velkém okruhu l/16, je to prostě dezinformace.

Ing. Morysek reagoval, že by možná bylo nejlepši, pokud by pro příště Ing. Kapsa obdržel
zápis z těchto jednání.
Paní starostka slíbila rozeslání zápisu zjednání na kraji (z 29. 11. 2016) všem zastupitelům,
pokud jej obdrží.
Druhý dotaz byl směrován na lng. Hoška, ten po přečtení reagoval, že požádal pí.
Zvěrevovou o návrh termínu schůzky, termín byl domluven, paní Zvěrevová pak náhle
musela zůstat doma. Pí Zvěrevová bohužel nebyla delší dobu přítomna v práci, telefonické

konzultace jí její nadřízené výrazně nedoporučila, osobní jednání je možné, tel. kontakt
nikoliv. K pí. Zvěrevové se lng. Hošek dostal tedy až 15. 12. či 16, 12. 2016. Tento termín
sdělil ostatním zastupitelům, nikdo další ze zastupitelstva se bohužel této schůzky
nezúčastnil. Na tomto jednáni řešil Ing. Hošek i požadavky lng. Kapsy a to mu také i sdělil.
Dále Ing. Hošek uvedl, že to s Ing, Kapsou řešil již asi čtyřikrát, tak neví, proč se na to stále
ptá.
Pí. starostka dodala, jsou ijiné zájmy než má obec, takže ministerstvo tyto naše požadavky

s největší pravděpodobností zamítne, protože je ochrana zemědělské půdy bonity první třídy
prioritní.
lng. Morysek reagoval, že tyto pozemky, které mají být zahrnuty do územního plánu,
historicky byly nabídnuty jako protihodnota za pozemky v centru obce a tuto dohodu zatím
nikdo s majiteli pozemku nezpochybnil. Dále Ing. Morysek zpochybnil jednání ohledně
územního plánu a to konkrétně argumenty naší obce, na kterých se zastupitelstvo dohodlo a
nebyly předneseny.
lng. Hošek požádal uvést do zápisu, aby lng. Morysek doložil jaké konkrétní argumenty jsme
podle Ing. Moryska neprezentovali ohledně územního plánu.
lng. Morysek na to reagoval, že to řešil Ing. Hošek přímo 5 Ing. Kapsou a nemá nyní tyto
požadavky sepsány u sebe, požádá tedy lng. Kapsu, aby je poskytl.

5. Diskuse s občany (max. 30 minut) 20.21 — 20.51 hod.

V tomto bodě se s občany řešila témata jako rekonstrukce ul, Pod Lomem a smlouvy na tuto
akci, smlouva je již podepsána a p. Palkoska o ní požádal včetně podkladů k této akci.
Další téma bylo výstavba na parcele manželů Beznosikových a komunikace k tomuto
pozemku.
Rozsáhlá diskuze byla na téma přeložka ll/240.
P. Palkoska požádal zastupitelstvo, aby na jednání 2. ledna předneslo návrh na překreslení

v ZUR a dostalo tak přeložku až za trat'.
lng. Šembera reagoval, že tuto variantu můžeme určitě navrhnout. 2. ledna máme
u p. Michalika ještě pojednání soukromou audienci, takže určitě bude prostor na přednesení
našeho návrhu.
p. Dias a p. Rykl vznesl dotaz proč je jediný nájezd do obce přes ul. Kladenskou, který zhorší
už tak špatnou dopravní situaci v této ulici.
Ing. Morysek odpověděl, že toto řešení je bohužel v podstatě jediné možné. Je to dopravně

ideální varianta pro Kladenskou. Kladenská by neměla tímto řešením mit žádnou těžkou
dopravu, protože ta by měla jít druhým navrženým sjezdem, který byl od ulice Svrkyňská
posunut na úroveň skládky mezi Přílepy a Turskem Tím se dá zajistit, aby těžká tranzitní
doprava jezdila zcela mimo obec a i z areálu bývalého JZD tak kamiony budou moci jezdit na
přeložku. Kladenskou bude možné pro těžkou dopravu uzavřít.
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P. Rykl vznesl připomínky co skladové areály v Roztokách, Tesco apod.?
lng. Morysek uvedl, že těžká doprava bude moci posunutým sjezdem sjet mezi Turskem a

Přílepy na silnici, která u nás pokračuje jako ulice Pražská a tak zcela budou moci objet ulici
Kladenská, což dnes není možné a proto Černošice povolují průjezdy Kladenskou i pro těžká
vozidla.

6. Obsazení Dopravního a bezpečnostního výboru
lng. Šembera doručil dne 29. 11. svoji rezignaci na předsedu Dopravního a bezpečnostního

výboru, ale je ochoten zvážit setrvání ve výboru, pokud se učiní nějaké změny. Jako např. že
bude výbor složen z odborníků. Po pracovní poradě hovořil s některými kolegy a navrhuje,
aby byl členem za dopravu Ing. Zdeněk Pliška, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby
a druhým členem ze bezpečnost aby byl velitel obecní policie p. Karel Král.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Schvaluje
nové obsazení Dopravního a bezpečnostního výboru zřízeného při zastupitelstvu obce Velké
Přílepy ve složení - předseda: Ing. Lubomír Šembera, členové: Ing. Zdeněk PIiška, velitel
obecní policie Karel Král.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Ing. Morysek)
p. Rykl a p. Dias vznesli námitku, že nebyli odvoláni a jsou tak stále členy dopravního
výboru.
Paní starostka to rozporovala, že to není třeba a prezentovala situaci tak, jako by
odstoupením předsedy celý výbor zanikl, či odstoupil.
Ing. Morysek uvedl, že pokud to chceme udělat právně správně, tak rezignací předsedy
výbor automaticky nezaniká, jeho zrušení může učinit jen zastupitelstvo hlasováním, stejně
jako jeho vznik a členové, kteří se členství nevzdali a nebyli zastupitelstvem odvoláni, jsou
stále členy výboru. Navrhl tedy, aby, pokud má mít výbor jen tři členy, aby se hlasovalo 0

odvolání členů p. Rykla a p. Diase.
7. Výsledky prvního kola grantového programu obce pro rok 2017
Ing. Hošek informoval, že do tohoto kola se o grant přihlásilo celkem 14 zájemců, viz. tabulka
— příloha č. 5 tohoto zápisu.
lng. Hošek ještě doplnil, že dnes hodinu před zasedáním jsme obdrželi od TJ Sokol Velké
Přílepy vyúčtování, vyúčtování se bohužel neslučuje se žádostí. S ohledem na to navrhuje
vyzvat TJ Sokol o doplnění a v případě pokud nedoloží dle žádosti, pak o nejasnou částku
zkrátit grant.
P. Palkoska znovu okomentoval svojí žádost a požádal zastupitelstvo o znovuzvážení svého
požadavku. Paní starostka uvedla, že jeho žádost je v rozporu sgrantem, protože chce

z grantu podporovat jiné subjekty než sdružení za které žádá a hrazení budoucích soudních
výloh se dopředu nedá ani odhadnout.
lng. Morysek vznesl dotaz na grant pro pečovatelskou službu. Podal námitku k tomu, že tato
žádost nepatří do grantového programu a žádá tuto žádost vyřadit. Mělo by se toto řešit
separátně jinak, protože v rozpočtu je na sociální služby vyčleněné kapitola, která se zatím
nečerpá a toto s grantovým programem nesouvisí, je to zcela mimo jeho zadání, to by se již

do něj mohl hlásit kdokoli s čímkoli a požádal, aby do usnesení bylo uvedeno, že tato žádost
je vyřazena.

Mgr. Smidžárová reagovala, že by se to dalo v grantovém programu zařadit jako péče o tělo,
ale rozhodně souhlasí 5 Ing. Moryskem, aby tato oblast byla podporována jiným způsobem.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

I. Schvaluje
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předložené poskytnutí finanční podpory z grantového programu obce Velké Přílepy na rok
2017 dle přiloženého doporučení grantové komise obce Velké Přílepy s následujícími
úpravami.
1. TJ Sokol bude poskytnut grant po řádném vyúčtování všech grantů z roku 2016 k 31.

1. 2017.
2. Z grantového programu bude vypuštěn žadatel Kvalitní podzim života.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 2 zdržel se (lng. Bečka, Mgr. Válková)

8. Vodné a stočné pro rok 2017
Ing. Hošek informoval, že kalkulace Vodné a stočné je vyvěšeno na úřední desce již déle jak
měsíc.
lng. Morysek vznesl dotaz, jak obec zkontrolovala správnost vyúčtování, když v něm zcela
chybí údaje za aktuální rok, není tedy jasné srovnání s navrhovanými náklady?
lng. Hošek odpověděl, že správnost byla potvrzena odborníky p. Badynem a p. Válkem.
Navíc je to zatím pouze odhad, protože vyúčtování aktuálního roku bude až příští rok.
Zastupitelstvo po projednání
l. Schvaluje
vodné a stočné na rok 2017 v cenách za m3. Vodné ve výši 41,06 Kč a stočné ve výši 26,83
Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

9. Revokace Usnesení č. 87/2016 ze dne 24. 8. 2016
Pí. starostka informovala o změně, kde podle nového katastrálního zákona se pozemek
č. 251/6 změnil na pozemek č. 251/8, takže geometrický plán s parc.č. 251/6 už bohužel
nelze použít, musíme tedy revokovat dvě následující usnesení 3 odsouhlasit nový záměr
prodeje. Ing. Morysek si 3 Ing. Aulickou vyjasnil, že došlo k chybě při zpracování podkladů
pro rušená usnesení, nyníjiž nejsou oddělovací plány „dopředu“ vkládány do katastru a tedy
čísla znich nelze takto použít a číslo pozemku bylo uváděno od začátku v usneseních
špatně a celý proces musíme zopakovat od začátku.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

l. Revokuje
své usnesení č. 87/2016 ze dne 24. 8. 2016
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
10. Revokace Usnesení č. 104/2016 ze dne 11. 10. 2016
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Revokuje
své usnesení č. 104/2016 ze dne 11. 10. 2016
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

11. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 251/5 o výměře 22 m2 k.ú. Kamýk u
Velkých Přílep z majetku obce
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l. Souhlasí
se záměrem prodeje části pozemku o výměře 22 m2 z pozemku parc.č. 251/5 v k.ú. Kamýk u
Velkých Přílep z majetku obce Velké Přílepy za minimální cenu 1000 Kč/mz.

II. Pověřuje
starostku obce k vyvěšení záměru prodeje dotčeného pozemku.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
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12. Pronájem prodejny v domě č.p. 130
Pí. starostka informovala, že původně bylo zamýšleno, že bychom nechali pronájem
současnému nájemci, ale po zvážení bychom raději vyhlásili výběrové řízení na pronájem.
Nájemce současnému majiteli neplatí a má ve stávající smlouvě podmínku na vyklizení.
Rekonstrukce, která tento dům čeká, se nebude konat v nejbližší době. A je určitě výhodnější
zatím prodejnu pronajímat. Nyní bychom se měli shodnout na ceně za jakou se prodejna

bude pronajímat.
lng. Morysek navrhl podat inzerát na pronájem nebytových prostor.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|. souhlasí
s vypsáním poptávkového řízení na pronájem nebytových prostor v přízemí domu čp, 130,
Pražská ul. (36,60 m2 a 88,50 m2) na dobu neurčitou svýpovědní lhůtou tři měsíce za

minimální nájem 100 Kč bez DPH za m2.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

13. Souhlas s dělením pozemku 182/218 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
lng. Aulická informovala, že se jedná o část pozemku podél ul. Heyrovského, dotčená část
pozemku by měla sloužit jako rezerva pro příp. budoucí komunikaci spojenou s přístupem do
plánované nové zástavby vyplývající z návrhu územního plánu. Koupili ho manželé

Pytlounovi a nyní ho bezúplatně nabízí obcí.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Schvaluje
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 182/218 v k.ú. Kamýk u Velkých přílep o výměře
285 m2 do majetku obce Velké Přílepy. Pozemek parc.č. 182/218 je zapsaný vkatastru
nemovitosti u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha —

západ na LV 1006 pro obec Velké Přílepy a katastrální území Kamýk u Velkých Přílep a
uzavření darovací smlouvy, vníž bude tato část pozemku převedena ze společného
vlastnictví manželů Jany a Zbyňka Pytlounových do vlastnictví obce Velké Přílepy.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

14. Obecně závazná vyhláška č. 2I2016 — Noční klid
Pí starostka informovala, že

původní vyhláška č. 1/2016 byla odeslána na ministerstvo

vnitra, které bohužel shledalo vyhlášku jako neplatnou, na základě pokynů z ministerstva se
musí z té původní udělat vyhlášky dvě. Vyhláška číslo 1/2016 bude vyhláškou číslo 2/2016
zrušena.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o nočním klidu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

15. Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o oznamovací povinnosti
Ing .Morysek vznesl námitky, kdy oznamovací povinnost jednoznačně shledává pouze jako
buzeraci lidí a požádal tento bod stáhnout z programu jednání.

Paní starostka a někteří další zastupitelé reagovali, že nám ji ministerstvo takto nadefinovalo
a musí být také přijata aje nutná pro doplnění vyhlášky o nočním klidu.
Ing. Morysek uvedl, že tento návrh vyhlášky nijak nesouvisí s vyhláškou o nočním klidu a
jedná se pouze o ohlašování všech veřejně přístupných akcí, kde se shromáždí více lidí,
tedy i těch v obecních či soukromých objektech. Pořadatelé jsou nuceni hlásit mnoho údajů,
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asi v rozsahu, jako když se v Praze koná velký festival, což bude pro pořadatele velká zátěž.
Také uvedl, že dle této vyhlášky by i obec musela sama sobě hlásit všechny akce, co

pořádá, což by ji nemálo zatěžovalo.
Paní starostka uvedla, že to by se dalo zvládnout, vtom by neviděla problém.
Ing. Morysek uvedl, že obec dle vyhlášky neposkytuje pořadatelům nic, nemá dle ní žádné
povinnosti, není tam uvedeno, že by se jednalo 0 akce, které by chtěly překročit noční klid,
jak by to mělo být, pokud by to mělo souviset svyhláškou o překračování nočního klidu.
Uvedl tedy, že je to pouze „šmírovací“ a „buzerační“ vyhláška a připomnělo mu to časy za

komunismu.
Po rozsáhlé diskuzi byl tento bod ve shodě všech zastupitelů stažen zprogramu
jednání.

16. Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce Velké Přílepy pro rok 2016
Ing. Hošek informoval, že se jedná zejména o narovnání příjmů a pak jsou zde věci, které

nám vytkla kontrola z kraje,
Ing. Morysek vznesl dotaz na položku č. 61715168? Je to změna výše plnění s pí.
Haušildovou? Opět se mění pravidla v průběhu hry, není jasné, co v této položce všechno je.
Ing. Hošek odpověděl, že je to částka za navýšení prací za správu IT, že se náklady na IT
dají těžko odhadnout a nevychází to o částku za měsíční údržbu Webu.
lng. Morysek se dotázal, proč tedy není jasné uvedeno, zač to je a že je to již od začátku
roku měněno poněkolikáté a navýšení je už o více jak 300 % (z původních 80 tis.Kč n 262

tis. Kč) a do vyjasnění navrhuje tedy tuto změnu 2 rozpočtového opatření vyjmout.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|. Schvaluje
předložené rozpočtové opatření č. 7 Rozpočtu obce na rok 2016, které je přílohou zápisu.
Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením š 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: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Ing. Morysek)

17. Rozpočet obce Velké Přílepy pro rok 2017
Ing, Hošek uvedl, že rozpočet byl zveřejněn. Jsme bohužel v červených číslech. Rozpočet
byl sestaven tak, aby tu byla možnost realizace rozumných projektů, schodek rozpočtu by

měl být téměř 27 mil.
lng. Morysek vznesl dotaz, zda je v rozpočtu počítáno s novým strážníkem.
lng. Hošek odpověděl kladně.

lng. Morysek veřejně poděkoval Ing. Hoškovi za zařazení všech požadavků, které na
minulém zasedání navrhoval, jako jsou rozšíření kamerového systému, projekt na zvýšení
bezpečnosti v Kladenské, ač bylo minule lng. Hoškem řečeno, že na ně nejsou peníze.
lng. Morysek se dále zeptal na co jsou 3 000 000 v rozpočtu v souvislosti s budovou čp 130.,

když bylo na minulém zasedání řečeno, že se po dobu dvou až tří let nic s budovou dělat
nebude.
Ing. Hošek reagoval, že tato částka ani nemusí být vyčerpána, zatím není specifikováno, na
co se využije, je to pouze vize a tak odmítl částku dávat do rezerv, dle lng. Hoška toje pak

průhlednější.
lng. Aulická to doplnila, že to souvisí s výstavbou nové školní kuchyně v objektu.
lng. Morysek se zeptal, zda to není duplicita s dalšími třemi miliony na novou kuchyni ZŠ,

jenž mají samostatnou položku v rozpočtu. A také připomněl, že na minulém zasedání, když
se koupě objektu projednávala, v diskuzi o dalších nákladech do objektu Ing. Aulická
uváděla, že se tam tak tři roky nic dělat nebude a poté se domluvila jen částka cca 500 tis.
na nezbytné provozní opravy.
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lng. Aulická uvedla, že to není duplicita, ale že to jsou další peníze na úpravy objektu, které

mohou souviset svýstavbou nové kuchyně ZŠ, ale kvůli možné dotací to chtějí mít takto
rozčleněno.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l. Schvaluje
předložený rozpočet obce Velké Přílepy pro rok 2017 v paragrafovém znění
s předpokládanými příjmy 74 197 672 Kč a výdaji 100 944 500 Kč. Schodek rozpočtu je kryt
přebytkem hospodaření obce z minulých let.

||. Schvaluje
jako závazné ukazatele Rozpočtu obce pro rok 2017 jednotlivé paragrafy Rozpočtu obce.
III. Stanovuje
v souladu s 5102 odst. 2 písm. a) a g 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb„ o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, kompetencí starosty obce k provádění rozpočtových opatření
v následujícím rozsahu:
a) Na příjmové straně rozpočtu:

navýšení závazných ukazatelů vrámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového zapojení
účelových dotací v případě, že zastupitelstvo schválilo účast při podání žádosti o transfer
nebo jsou transfery poskytovány na základě právních předpisů. Tyto prostředky starosta
zapojuje do výdajů příslušného paragrafu související s přijímanou dotací nebo vyrovnáním
na 5 6171 položka 5901 (nespecifikovaná rezerva).
b) Na výdajové straně rozpočtu:
navýšení závazného ukazatele do výše 50 000 Kč v období mezi jednotlivými zasedáními
zastupitelstva. Navýšení závazného ukazatele musí být financováno snížením jiného
závazného ukazatele na výdajové straně nebo zapojením financování (nespecifikovaná
rezerva & 6171 položka 5901 či položka 8115) nebo reálným a odůvodněným zvýšením
příjmů. Celková změna výdajové stránky rozpočtu může být v maximální výši 50 000 Kč ve
sledovaném období. Toto rozpočtové opatření bude schvalováno zastupitelstvem obce na
nejbližším zasedání.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
18. Plán investic obce pro rok 2017
Ing. Hošek informoval, že plán investic je přílohou č. 1 rozpočtu pro rok 2017, co je v ní
důležité, je plán obnovy a investic kanalizační sítě.
lng. Morysek rozporoval některé uvedené akce a dotazoval se na podklady, dle kterých byla

výše jejích nákladů stanovena.
lng. Hošek neuvedl konkrétní podklady, ale že to jsou jen plány a jen sepsal všechny
požadavky, které mu byly zaslány.
Ing. Morysek uvedl, že toto by měl být jen základní rozpočet a u akcí, u nichž nejsou náklady
jasné, by mělo dojít kjejich zařazení do rozpočtu až po vyjasnění nákladů a obsahu těchto
akcí a mezitím na ně držet prostředky v rezervě. Dále uvedl, že tímto způsobem tvořená
příloha je především politickou deklarací.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

|. Schvaluje
předložený plán investic obce Velké Přílepy pro rok 2017, který v souladu s návrhem
Strategického plánu obce Velké Přílepy a schváleným rozpočtem chce pro rok 2017.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Ing. Morysek)
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19. Rozpočtový výhled obce

Ing. Morysek vznesl námitku, že to co nám bylo předloženo neodpovídá aktuálnímu stavu a
žádá lng. Hoška, aby by byl bod stažen z programu a Ing. Hošek výhled přepracoval a
předložil ho na dalším 20.
Bod byl stažen z programu jednání

20. Zásady čerpání sociálního fondu
Oproti loňskému roku bylo přidáno, že částku 1500 Kč je možné čerpat nejen ke sportovnímu
účelu, ale například i na kompenzační pomůcky.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Schvaluje
předložené zásady čerpání sociálního fondu obce Velké Přílepy pro rok 2017. Dokument je
přílohou zápisu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

21. Strategický plán obce
Mgr. Válková informovala, že podklad všichni obdrželi, jedná se o finální verzi . Mgr. Válková

sumarizovala veškeré připomínky a na základě spolupráce s p. Hukem byla aktualizována
data, která byla dále znovu postoupena zastupitelům k případným dalším připomínkám.
Ing. Morysek ocenil strategickou část, která je velmi rozsáhlá a kvalitně zpracovaná, jinak
požádal strategický plán projednávat na příštím zasedání, až bude možnost jej znovu
pročíst.
Mgr. Válková reagovala, že by to bylo velmi náročné, protože se překlene rok a bude s tím
spoustu další práce.

Ing. Morysek odmítl z principu podpořit v hlasování materiál, který neměl možnost si v klidu
prostudovat, protože byl přinesen až nyní na zasedání a jen v tištěné podobě (bez
zvýrazněných změn) a zvlášť, když se jedná o tak závažný, dlouho připravovaný dokument
a v kartách akcí jsou tam nově doplněny i věci o nichž by se mělo ještě diskutovat (výstavba
objektu za 3 miliony na Skalce místo dříve zmiňovaného altánku apod).
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

I. schvaluje
předložený dokument „Strategický plán obce“'viz. příloha č. 6 tohoto zápisu.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Ing. Morysek)

22. Různé
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l. bere na vědomí

změnu rozpisu v rozpočtu č. 3 z 29. 11. 2016.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. schvaluje
záměr výběru projektanta pro aktualizaci studie dopravních opatření v ul. Kladenská. Na
příštím zastupitelstvu bude pí. starostka informovat zastupitelstvo o průběhu.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
23. Diskuze s občany
S ohledem na neúčast občanů staženo z programu,
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24. Závěr
.lednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 23.20 hodin.
Uplné znění zasedáníje zaznamenáno na CD, které je součástí tohoto zápisu.

Věra Čermáková, starostka

Ověřovatelé

Ing. Tomáš Hošek
ověřovatel

Ing. Petr Morysek
ověřovatel
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