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Schválený program jednání zastupitelstva 21. 12. 2016
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

3. Kontrola usnesení z předchozího jednání zastupitelstva, schválení programu
jednání

4. Zpráva o činnosti obecního úřadu a zprávy jednotlivých výborů
5. Diskuse s občany (max. 30 minut)
6. Obsazení Dopravního a bezpečnostního výboru

7. Výsledky prvního kola grantového programu obce pro rok 2017

8. Vodné a stočné pro rok 2017
9. Revokace Usnesení č. 87/2016 ze dne 24. 8. 2016

10. Revokace Usnesení č. 104/2016 ze dne 11. 10. 2016
11. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 251/8 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
12. Pronájem prodejny v domě č.p. 130
13. Souhlas s dělením pozemku 182/218 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
14. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 — Noční klid
15. Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 — Oznamovací povinnost
Bod byl stažen z programu jednání

16. Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce Velké Přílepy pro rok 2016
17. Rozpočet obce Velké Přílepy pro rok 2017
18. Plán investic obce pro rok 2017
19. Rozpočtový výhled obce
Bod byl stažen z programu jednání

20. Zásady čerpání sociálního fondu
21. Strategický plán obce
22. Různé
23. Diskuze s občany
24. Závěr

Zpráva O činnosti obce od 21.11. do 21. 12. 2016
Koncem listopadu začala rekonstrukce střechy kaple Panny Marie, vyměněna byla krytina
kaple, opravena omítka věžičky a zrestaurován kříží V lednu by měl být vyhlášen dotační titul
z fondů Středočeského kraje na opravu památek. Obec zažádá o dotaci na dokončení
rekonstrukce.
Stále dle harmonogramu probíhá nástavba a přístavba ZŠ II.stupeň
25. listopadu se v kině promítal záznam koncertu BBC Symphony orchestra
27, listopadu se konalo rozsvěcení vánočního stromu

1. prosince proběhlo v ulici Zátopkova jednání za přítomnosti OP a silničního úřadu obce
na základě stížnosti na parkování v obytné zóně. Obec nechá vypracovat návrh
parkovacích míst na veřejném prostranství v této lokalitě.
Večer 1. prosince byla zahájena výstava fotografa Josefa Hníka.
5. prosince byla svolána schůzka k PID do galerie za přítomnosti ROPIDu, kraj ského úřadu a
zástupců dopravního podniku a obcí. Dohodnuto bylo posílení spojů linky 316 ve špičce
nástupem nového jízdního řádu a příprava nové autobusové linky Holubice — Libčice nad
Vltavou k železnici. Tato linka by mohla odčerpat cestující z linky 316, zejména v ranních
špičkách. Jednání se zúčastnil společně se mnou pan místostarosta Hošek.
9. prosince jsem za obec podepsala v kanceláři notáře smlouvu o koupi nemovitosti č. 130.
12. prosince obec učinila převod finančních prostředků a na základě toho byly 20. prosince
oběma stranám vydány smlouvy a návrh na vklad nemovitosti. Zítra 22. prosince obec podá
návrh na vklad.
15. prosince bylo jednání na ČOV za přítomnosti dodavatele stavby, technického dozoru,
provozovatele a obce ke zjištěným závadám v provozu ČOV. Dohodnuto bylo opatření,
výměna potrubí, kde docházelo k pravidelnému ucpávání, zřejmě vzhledem k jeho
pravoúhlěmu lomení a jeho výměna za nové potmbí vedenému do oblouku.
Na 16. prosince svolal Kraj ský úřad jednání na podnět Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových a za přítomnosti vodoprávního odboru MÚ Čemošce k trase Podmoráňského
potoka . Potok vede po jiných pozemcích než je uvedena v katastru. Zřejmě k tomu došlo
revitalizací potoka v 70 letech minulého stolení a napřímení jeho toku. Potok bude znovu
zaměřen a trasa jeho toku změněna v mapě katastru. Jednání se zúčastnil společně se mnou
pan zastupitel Bečka.
Ještě k předvánočním akcím. 15.prosince byla předvánoční posezení v knihovně a 17.
prosince vánoční koncert v CVA_ Na tento pátek obec připravuje už tradiční zpívání
Ježíškovi u kaple sv. Gottharda.

Pane Bečko,

nevím z jakého důvodu, ale mail od Vás mi spadl do spamového koše... Vzhledem k tomu, že
to přišlo z mailové adresy obce, tak zkuste prověřit, zda není něco špatně s obecním mailem
(maily paní starostky mi chodí normálně do doručené pošty).
Uvedenou problematikou (možnosti obce regulovat chov zvířat) se zabývalo ministerstvo
vnitra, které k ní má informaci na svých stránkách:

http:/lwww.mvcr.cz/docDetai|.aspx?docid=21413670&doctvpe=ART&chnum=239
Když z ní shrnu to podstatné, tak MVČR shrnulo judikaturu Ústavního soudu, který v
podstatě všechny vyhlášky obcí 0 regulaci chovu zvířat vždy zrušil (s odůvodněním, že

pravidla chovu zvířat upravuje zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, který neobsahuje
pro obec žádné zmocnění, ve kterém by mohla tuto oblast regulovat). MVČR poukazuje na

to, že výjimečně je taková vyhláška možná, konkrétně však zmiňuje pouze jednu jedinou,
která před Ústavním soudem uspěla (v Mariánských Lázních, které ovšem regulovaly chov
zvířatjen v lázeňské zóně). Tedy regulace obecně možná je, ale spíše ve výjimečných
případech, a jen k řešení některých otázek.

Posílám ještě odkaz na jeden nález ústavního soudu, kterým rušil poměrně obecně
formulovanou obecní vyhlášku obce Chuchelna:

http://na|us.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=PI-62-O4
Pokud jde o stížnosti na souseda, poučte stěžovatele o možnosti bránit se žalobou u soudu.
Podle 9 1013 obč. zákoníku platí, že "vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř,

prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek
jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují
obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na

pozemekjiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování
souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod."
Je pravděpodobné, že stěžovatelé o této možnosti vědí, ale nechce se jim absolvovat soudní

řízení, a proto se snaží o to, aby za ně obec "tahala z ohně horké kaštany". Skutečnostje ale
taková, že uvedené ustanovení zákona je právě tím prostředkem, kterýje k řešení Vámi
naznačených problémů určen. Spor o to, zda obtěžování souseda je nepřiměřené, rozhoduje
soud, který může konkrétní obtěžujícíjednání zakázat.
Pokud by náhodou byla situace taková, že předmětný řadový dům je ve spoluvlastnictví více
osob, pak mohou spoluvlastníci přijmout rozhodnutí o hospodaření se společnou věcí a chov

slepic zarazit. To je pak jejich vnitřní rozhodnutí mezi spoluvlastníky, které musí
přehlasovaný respektovat.
Zdraví J.E.

Mgr. Jiřina Endrštová
advokát/Rechtsanwalt

Poštovní 18
CZ — 269 01 Rakovník
tel./fax. +420 313 511 513

E-mail: endrstoanak'ecz
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Obec velké Přílepy
K rukám starostky

Pražská 162
Velké Přílepy
DS: qj4efnb
Odpověď Ministerstva vnitra

Ministerstvu vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, jakožto orgánu

příslušnému dle 5 123 a násl. zákona o obcích, k výkonu dozoru nad vydáváním
a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí, usnesení, rozhodnutí a jiných opatření
orgánů obcí v samostatné působnosti, byl dne 23. 11. 2016 doručen Váš dotaz, na
možnost regulovat chov domácích užitkových zvířat formou obecně závazné
vyhlášky obce (dále jen OZV).

Pouze ve stručnosti uvádíme, že problematika chovu zvířat je upravena
především zákonnými předpisy, a to v prvé řadě zákonem č. 166/1999 Sb.,
o veterínární péči v platném znění, jenž stanoví zejména požadavky veterinární péče
na chov a zdraví zvířat. Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických

osob, soustavu, působnost a pravomoc orgánů vykonávajících státní správu v oblasti
veterínární péče, jakož i některé odborné veterinární činnosti a jejich výkon.
Státní správu ve věcech veterinární péče vykonává zejména Ministerstvo
zemědělství, orgány veterinární správy a obce. Obcím náleží dle zmíněného
veterinárního zákona v souvislosti s chovem zvířat ovšem pouze oprávnění
schvalovat místa, na nichž lze konat trhy určené kprodejí zvířat a živočišných

produktů, dále pak po určení veterinárních podmínek místa, na nichž lze konat svody
zvířat, včetně oprávnění povolovat konání těchto trhů a svodů. Obec rovněž vydává
na návrh krajské veterinární správy nařízení obce 0 nařízení mimořádných

veterinárních opatření, tato mimořádná veterinární opatření ukončuje a dozírá na
jejich plnění.
Dalším právním předpisem vztahujícím se k chovu zvířat je zákon č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, který obsahuje zejména úpravu
pravidel pro zacházení s jednotlivými kategoriemi zvířat, která je mají chránit před
týráním, poškozováním jejích zdraví, jakožto úpravu pravidel pro jejich usmrcení.

:
:
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Uvedená norma dále obsahuje pravidla pro chov hospodářských zvířat a úpravu
jejich životních podmínek. Cílem zákona je, aby zvířata měla pro svůj život co možná
příznivé podmínky, aby netrpěla, měla řádně zajištěné své životní potřeby, tedy
zejména podmínky pro ustájení, krmení a pití, včetně zajištění dostatečného prostoru
k pohybu.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle tohoto zákona pak rozhoduje
o zvláštním opatření podle ustanovení 5 28a, 5 28b a 5 28c tohoto zákona (jedná se
0 zde v podstatě již konkrétní opatření k ochraně zvířat proti týrání) a plní další úkoly

v ochraně zvířat stanovené tímto a zvláštními právními předpisy, neni-li příslušný jiný
orgán ochrany zvířat. Na úseku ochrany zvířat vykonávají též ve vymezeném

rozsahu působnost obce, které mohou dle zmíněného zákona vydávat OZV
upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro

volné pobíhání psů.
Vnávaznosti na historický vývoj oprávnění obce zasahovat svými právními

předpisy do samotné oblasti chovu zvířat poznamenáváme, že Ústavní soud
vminulosti requlaci chovu a držení hospodářských zvířat OZV rušil. Svůj postoj
k možnosti úpravy chovu hospodářských zvířat vydáním OZV ovšem Ústavní soud
změnil v nálezu Pl. ÚS 46/06 (Mariánské Lázně) ze dne 21. října 2008. Ústavní soud
vtéto problematice odkázal na své aktuální nálezy, dle kterých, pro posouzení
konkurence úpravy vrámci místní samosprávy a vrámci zvláštního zákona, je
podstatná otázka účelu dané úpravy. Ve zmíněném nálezu Ústavní soud dospěl

k názoru, že zákaz chovu domácího zvířectva nekoliduje s výše uvedeným zákonem
o veterinární péči. Ústavní soud shledal prostor pro odlišení účelů těchto předpisů:
předmětem úpravy veterinárního zákona je stanoveni požadavků veterinární péče na
chov a zdraví a na živočišné produkty, zatimco obecní úpravu zakazující chov
domácích zvířat lze chápat jako regulaci místních podmínek vlimitu ustanovení

5 10 písm. a) a c) zákona o obcích. Takovou úpravu pak Ústavní soud shledal
i proporcionální vzhledem k tomu, že omezovala chov ve vnitřním lázeňském území
města mariánské Lázně.
Z uvedeného tak lze dovodit závěr, že úprava chovu zvířat OZV v zásadě
přípustná je, ovšem pouze za předpokladu, že lze jasně odlišit účel regulace,

který je stanovený zákonem, od účelu regulace, který vymezí obec ve svém
právním předpise, a jenž bývá zvolen s ohledem na místní podmínky v dané
obci. Případný zákaz chovu domácích zvířat OZV by pak musel být s ohledem na
výše zmíněný nález Ústavního soudu poměřován především povahou tohoto zákazu,
jeho rozsahem a místem, kde je uplatňován. Je tak třeba zdůraznit, že úprava v OZV

musí být proporcionální (úměrná) ve vztahu k tomu, jaký cíl je OZV sledován. Zásada
proporcionality se dá blíže vyložit i takovým způsobem, že povinnosti lze ukládal
vnejmenšim možném rozsahu. Tato zásada rovněž znamená, že by obce měly
vydávat vyhlášku kzabezpečeni místních záležitostí veřejného pořádku jen tam
a tehdy, kde skutečně k narušování veřejného pořádku dochází. Z principu úměrnosti

MINISTERSTVO VNITRA
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tedy vyplývá, že obec by měla regulaci určitého chování vztahovat zásadně pouze na
určitá, ve vyhlášce vymezená místa, s přihlédnutím k povaze chování a jeho
způsobilostí narušit veřejný pořádek v obci. OZV pak v souvislosti s chovem zvířat
nesmí stanovit takové povinnosti, které by vkonkrétním případě byly vrozporu
zejména s výše uvedenými zvláštními zákony.

Pro úplnost uvádíme, že některé další aspekty související s chovem zvířat
upravuje také zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. V souvislosti
s chovem hospodářských zvířat uvedený zákon poskytuje ochranu jednotlivým

subjektům před nechtěnými důsledky chovu zvířat, zejména v rámci ochrany
vlastnického práva. V souvislosti s chovem zvířat je vhodné zmínit především
problematiku tzv. imisí, tedy obtěžování jiného vlastníka prachem, pachem a hlukem,

nad míru nepřiměřenou místním podmínkám. Občanský zákoník dále zakotvuje
ochranu např. i vpřípadě vniknutí zvířete na pozemek jiného vlastníka, stejně tak

i otázku náhrady škody, kterou způsobilo zvíře. Z důvodu, že občanský zákoník je
stěžejním předpisem v oblasti soukromého práva, bude nutné se v případě porušení
některého z těchto práv obrátit se svým nárokem na obecný soud, neboť pouze ten

je oprávněn v této věci meritorně rozhodnout.
Závěrem si Vám Ministerstvo vnitra dovoluje sdělit, že obec je oprávněna

regulovat chov zvířat vydáním OZV, jež směřuje do této oblasti. Úprava v OZV
však musí být úměrná ve vztahu ke sledovanému cíli a nesmí se dostat do kolize se
zákony upravujícími danou oblast, tedy zejména s veterinárním zákonem a zákonem

na

ochranu

zvířat

proti

týrání.

Rozhodovat

o

ochraně

soukromých

práv

a oprávněných zájmů jednotlivých osob v oblasti vlastnického práva a ochrany před

imisemi, pak může pouze soud.

Ing. Marie Kostruhová
ředitelka odboru

Vyřizuje: Mgr. Gregor Dušička, DiS.

tel. č.:
e-mail:

974 816 453
odbordk©mvcr.cz
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Zpráva Finančního výboru pro jednání zastupitelstva

Listopad — Prosinec 2016
Kontrola výdajů — poradenství u akcí na rekonstrukci / rozšíření ZŠ
Finanční výbor na podzim roku 2016 provedl kontrolu výdajů na poradenství v souvislosti s akcemi
na rekonstrukci / rozšíření Základní školy Velké Přílepy. Dospěl k několika závažným závěrům,
které před sepsáním této zprávy opakovaně konzultoval s paní účetní Janou Doubkovou.
Nejdůležitější závěry z kontroly smluv a faktur:
1) poradenství a administrace k projektu Nástavba a přístavba 2. stupně — spol. Petronius, r.

2016
o

obec uzavřela 8. 4. 2016 smlouvu znějící na částku 42.000,- Kč bez DPH/50.820 s

DPH
.
.
.

společnost vyfakturovala (ve třech fakturách 20.4., 27.5., 22.7. roku 2016) celkem
75.200 Kč, vč. tzv. víceprací
při zohlednění méněprací společnost vyfakturovala 0 36.000 Kč více než na kolik
byla uzavřena dohoda, tedy o 70 % více oproti smluvené ceně
ačkoli smlouva s možnými vícepracemi počítala, nelze považovat 70% překročení
původně plánovaných výdajů za nahodilé a opodstatněné
Jedná se o překročení limitu na 50.000 Kč, kdy konstrukce smlouvy jasně ukazuje na
to, že „podlimitní“ část je fixní a „volná“ je zcela neohraničená. Takové smlouvy by

automaticky mělo zastupitelstvo projednávat, protože závazek nemá jasně určenu
horní hranici.
2) poradenství a administrace k projektu Stavební úpravy 2.st. ZŠ — spol. ACCON
. ačkoli fakturovane' práce na této aktivitě dosáhly 108.900 Kč (vč. DPH), nebyl vztah
s dodavatelem podložen smlouvou
0 podle vnitřních předpisů smlouvy nad 50.000 Kč musí schvalovat zastupitelstvo obce
0 obec obešla zákon i vnitřní předpisy a smlouvu neuzavřela ani nenechala schválit
zastupitelstvem
. bez vědomí zastupitelů práce objednala ve formě 3 samostatných objednávek tak, aby
se dostala pod uvedený limit.
. Objednávky na všechny uvedené 3 části byly navíc vystaveny v jeden den — 3.8.2015,
(faktury byly vystaveny 14.8., 2.9., 18.12. roku 2015, zastupitelstvo se přitom konalo
28. 7. 2015, tedy jen pět dní před uzavřením „objednávek“, prodlení tedy určitě
nehrozilo a pokud by hrozilo, bylo možno svolat zastupitelstvo a vše projednat, to se
ale nestalo, ani na následujícím zastupitelstvu 29. 9. 2015, ani později.
. Jedna z objednávek navíc byla formulována nejasně, zahrnovala i částku 20.000 Kč
bez DPH, k níž se nepodařilo dohledat fakturu

.
a

Od paní účetní jsme obdrželi vysvětlení, že se jednalo o dva různé projekty (etapa 1 a
etapa 2), čímž nebylo nutné žádat o souhlas zastupitelstva
Je však zřejmé, že i kdyby šlo o 2 akce, minimálně 1 z nich převýšila částku 50.000,—
Kč a tudíž měla být zastupitelstvem schválena.

3) poradenství a administrace k projektu Rekonstrukce 1. st. ZŠ — spol. ACCON

(\\/<“ K/

.

smlouva na celkové práce ve výši 180.000 Kč (bez DPH) byla uzavřena 10.12.2012 a
k tomu byla následně vystavenaještě 16.10. 2015 objednávka.

.

firma fakturovala v 5 částech v letech 2014 a 2015

.

finančnímu výboru se nepodařilo dohledat záznam o schválení smlouvy
zastupitelstvem tak, jak požaduje vnitřní předpis. 26.9.2012 byla sice schválena
žádost o dotaci, ale v usnesení se konstatuje, že žádost bude podávat obec, usnesení

.

.

nijak nepokrývalo schválení smlouvy o poradenství s firmou Accon
ze samostatne objednávky 2 16.10.2014 (č. 142100094), de facto dodatku smlouvy,
vyplývá mimo dalších změn že položka (35.000 Kč bez DPH) byla vypuštěna ze
smlouvyc 122100222— formulář záměr, přílohy a kompletace žádosti o dotaci "Stav.
Úpravy budovy 2. st. ZŠ VP" a byla tedy fakturována na základě objednávky.
V rozporu s tím dle doložených faktur vyplývá že 35.000 (42.350 vč DPH) bylo
fakturováno obcí dle původní smlouvy (Doklad Deník 1412-000219)
V rámci vyjasňování zjištění s paní účetní finanční výbor dostal informaci, že částka
35.000,- Kč byla zaúčtována omylem na tuto položku a že se jednalo o fakturu
přináležející k jiné investiční akcí — výstavbě 3. pavilonu MŠ.

4) Ostatní zjištění
. kontrola objevila další chybné zaúčtování položek _ faktury 704/2014 a 92/2015 (v
celkové výši 80.000,— Kč) byly zaúčtovány na paragraf související s výdaji na ZŠ,
ačkoli se jednalo o poradenství týkající se výstavby 3. pavilonu MŠ
- Chybné zaúčtování nepovažujeme za záměr, jednalo se s největší pravděpodobností o
neúmyslnou chybu; svědčí to nicméně o absenci účinných kontrolních mechanismů ze
strany vedení obce.
Souhrn a navrhované opatření

0

Finanční výbor pokládá většinuprověřovaných smluv a objednávek týkajících se
dotací na ZŠ za opakované záměrné obcházení limitu smluv povinně
schvalovaných zastupitelstvem.

'

U smlouvy uzavřené dříve na oborné práce se nepodařilo dohledat, že by
smlouva byla zastupiteli schválena, ač je nadlimitní. Paní starostka si po více jak
devíti letech ve funkci musí být vědoma toto, že u smluv nad 50.000 Kč měla
zajistit jejich schválení zastupitelstvem, před jejich podpisem a plněním.

.

Paní starostka rozdělila jednu zakázku dříve zajišťovanou jednou smlouvou na
několik podlimitních objednávek a uzavřela je všechny v jeden den, tedy
nezjistila potřebu plnění postupně, jak by se u „dílčích“ objednávek dalo
očekávat a tak není pochyb o tom, že to byl záměr, jak obejít limity pro

schválení smlouvy zastupitelstvem.
.

Dále uzavřela smlouvu s firmou Petronius bez jasné horní hranice plnění, což je
velmi nebezpečná praktika. V době uzavření smlouvy s fy Petronius znala běžné
ceny obdobných zakázek, které pro obec nedlouho předtím na předchozí etapy
přestavby ZŠ zajišťovala, a tak smlouva měla „podlimitní“ fixní část a
neomezenou „volnou“ část. Fakturace byla v obvyklé výši, bylo'jí tedy jistě
možné jasně omezit, již při uzavírání smlouvy. Riziko takovéto smlouvy pro obec

je vcelku jasné, pokud by se firma Petronius tak rozhodla a „vykázala práce za
miliony“ obec by je dříve či později musela uhradit a následně by mohla
s nejistým výsledkem soudně rozporovat, zda je to plnění které si objednala, ale
nic by to nezměnilo na faktu, že tu je platná smlouva a vcelku neomezený
závazek.
-

S ohledem na tato nová zjištění a vzhledem k tomu, že již jsme tyto praktiky o
obcházení zastupitelstva u starostky zaznamenali v minulých letech, viz kontrola
období roku 2014 (smlouvy na brigádníky) a také jasným deklaracím starostky z
předposledního zastupitelstva (dne 11. 10. 2016), že ji nabídková (výběrová)
řízení a uzavírání smluv v podstatě „zdržují“ a „omezují“ a předvádí to i
v praxi (viz. v nedávné době realizovaná zakázka za několik set tisíc na 2. etapu
čištění potoka pod ČOV objednaná bez nabídkového řízení, bez vědomí
zastupitelstva, bez zařazení této akce do rozpočtu, bez schválené a podepsané

smlouvy) jsme toho názoru, že by zastupitelstvo mělo přijmout opatření, jak
těmto praktikám a rizikům pro obec bránit.
.

Navrhujeme, navíc k platnému limitu pro předkládání smluv ke schválení

zastupitelstvu, aby byl na konci každého týdne zastupitelům zasílám
elektronicky přehled o všech nově uzavřených, změněných„ či zrušených
smlouvách a objednávkách ( a to buď bez jakéhokoli limitu či vše s limitem
nad 10 tis. Kč). Zastupitelé by si měli také odhlasovat právo, že mohou mailem
vyzvat vedení obce, aby plnění nejasných či rozporuplných položek pozastavilo a
vzalo jejich projednání na nejbližší zastupitelstvo, kde by se o nich jednalo, jako
o každé jiné nadlimitní smlouvě.
.

Závěrem musíme také smutně konstatovat, že vnitřní finanční kontrolní

mechanizmy na obcí nefungují a správce rozpočtu místo aby tyto smlouvy
objednávky rozporoval a jejich plnění zastavil, či na ně upozornil zastupitelstvo,
tak nic z toho neučinil, naopak vyvinul značné úsilí, aby tyto neschválená plnění
rozpočtově zakryl. Vzhledem k této situaci nemá zastupitelstvo žádnou jistotu, že
mu vedení obce předkládá pravdivý obraz o uzavřených závazcích a že
odpovídají schválenému rozpočtu. Navrhované opatření je velmi pracné, ale
vzhledem k závažným finančním rizikům pro obec a těmto podivným,
nezákonným a nekalým praktikám, uvítáme od zastupitelů alternativní návrhy,
jak bránit vedení obce v uzavírání nadlimitních závazků bez vědomí
zastupitelstva a bez jejich odsouhlasení v rozpočtu obce.

Za Finanční výbor obce Velké Přílepy dne 21. 12. 2016
\ \ “a'—

Petr Morysek
předseda

Richa %
clen

Dotazy Ing. Kapsy

1) ZÚR středočeského kraje:
- na minulém zasedání se konstatovala, že se ve věci ZÚR nic nového nestalo, opak však
byl pravdou. Nové návrhy ZÚR byly vyvěšeny na úřední desce Středočeského kraje i na
úředních deskách okolních obcí a vedení obce Velké Přílepy o tom vůbec nevědělo, protože
tyto zásadní informace evidentně nesleduje, Tristní byl i fakt, že paní starostka na základě
upozornění od pana Kapsy na veřejné projednáváníZÚR, které se konalo 29.11., sice
dorazila, ale následně prezentovala zastupitelům na pracovní poradě úplně jiné informace
než se v rámci projednávání řešily. (šlo o to, že zastupitelům tvrdila, že se v rámci
projednávání řešila trasa komunikace mezi Mělníkem a Slaným, která se bezprostředně VP
nedotkne... realita ale byla, že projednávaný materiál se týkal vedení obchvatu Prahy a

napojení silnice |l/240 na tento obchvat na sjezdu u Horoměřic, což se obce týká velmi
zásadně a starostka nebyla schopna na pracovní poradě na dotazy k tomuto tématu
reagovat)

2) Územní plán VP a rozhodnutí ministerstev ve věci výstavby kolem

Boženy

Němcové:
- Tomáš Hošek slíbil zorganizovat kontaktltelekonferenci s paní Zvěrevovou z Černošic,
která při jednání ministerstev měla hájit zájmy naší obce. Prosím, aby na středečním
veřejném zasedání zastupitelstva bylo veřejné a detailně prezentováno , jaké kroky učinilo
vedení obce ve věci řešení rozhodnutí ministerstev týkající se ÚP VP, tedy zejména ve věci
toho, že ono rozhodnutí operovalo s údajnými argumenty obce, na kterých jsme se nikdy

neshodli (v rozhodnutí se operuje údajným argumentem obce, že chce rozšířit počet obyvatel
obce...) a že argumenty, které jsme za obec poskytli vůbec v rozhodnutí reflektovány nebyly.
Na listopadovém zastupitelstvu bylo jasné řečeno, že se má jednak vyjasnit s paní
Zvěrevovou jak to bylo a jednak udělat právni rozbor, jak se může obec bránit rozhodnutí,
které bylo učiněno na základě špatných vstupních informací. Co ztoho se stalo?

Kristýna Palkosková

Kvalitní podzim života, 2.0.

JFK Velké Přílepy — P. Zedník

Jam Dance Crew — l.. Bláhová

Podpora činnosti - pečovatelská služba

Podpora mládeže - juniorský fotbal. Klub

Podpora volnočas. aktivit dětí a mládeže

lng. M. Palkosková
Kamýcké sdružné pro klidné bydlení JUDr. !. Palkoska

TJ Sokol Velké Přílepy — ]. Buk

TJ Sokol Velké Přílepy -J. Buk

Spolek Nové Přílepy - E. Tlukova'

T. Lapáčková

J.Tydlitatová

T. Lapáčková

Klub zahrádkářů — pí. Chalupská

PRO Přílepy o.s. - Ing. Morysek

Akce "Uplet' nebo uháčkuj čtverec"

Podpora běžné činností spolku

Obnova sakrál í stavby - Štrosův křízek

Podpora běžné činnosti fotbalového oddílu

Tradiční pálení čarodějnic 30. 4. 2017

Fotbalové branky pro hřiště Na Kopci

Velikonoční trhy 2017

Masopust 2017

Hudební festival — Přílepská stodola 2017

Podpora běžné činnosti klubu

HOBBY výstava 2017

180 638

30 000

30 000

30 000

3 000

8 000

7 000

30 000

5 000

7 638

5 000

5 000

5 000

10 000

5 000

GRANTOVÉHO Řízení - PŘIDĚLENÍ GRANTÚ | KOLO 2017

obci Velké Přílepy

Žadatel doloží do 30.5.2017 aktuá

počet klientů v

na klientka max. 20 000 Kč/rok (aktuálně 1 klient.)

Místní spolky si mohou v případě potřeby zažádat

maximální výše malého grantu

Podmínka vyúčtování všech grantů do 21.12.2016

Podmínka vyúčtování všech grantů do 21.12.2016

+ 3000 (pravidelná podpo ra)

+ 3000 (pravidelná podpora)

vypuštěny položky občerstvení, tombola atd.

