Zápis

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy
dne 8. 2. 2017
Přítomni: 9 členů 20
Věra Čermáková, lng. Tomáš Hošek, lng. Richard Kapsa, Mgr. Radoslav Mihalka
lng. Petr Morysek, Mgr. Libuše Smidžárová, Ing. Lubomír Šembera, PhDr. Jitka

Šimková, Mgr. Marie Válková
Omluveni, Ing. David Bečka, Ing. Kamila Handlová

1. Zahájení
Zastupitelstvo obce se sešlo v 19.05 hodin. Jednání bylo zahájeno v 19:10 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
l. Volí
a) zapisovatele: Lucie Pěkná
b) ověřovatele zápisu: Mgr. Libuše Smidžárová, lng. Richard Kapsa
c) návrhovou komisi: Mgr. Marie Válková, Ing. Tomáš Hošek

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3. Kontrola usnesení z předchozího jednání zastupitelstva, schválení programu
jednání
Pí. starostka informovala - na minulém zasedání dne 21. 12. 2016 bylo schváleno nové
obsazení stavebního výboru, výsledky |. kola grantového programu 2017, vodné a stočné

pro rok 2017. Revokována byla dvě usnesení č. 87/2016 a č. 104/2016. Byl schválen záměr
prodeje části pozemku 251/5, záměr byl vyvěšen, dnes by měl být schválen jeho prodej.
Hovořilo se o pronájmu prodejny vdomě č.p. 130. Bylo odsouhlaseno dělení pozemku č.p.
182/218 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, což je pozemek manželů Pytlounových, kteří oddělili
tento pozemek pro budoucí komunikaci a tento pozemek obci věnovali. Byla schválena OZV
2/2016 o nočním klidu, zMinisterstva již dorazila informace o jejím akceptování. Bylo
schváleno rozp. opatření č. 7 rozpočtu obce pro rok 2016, rozpočet obce Velké Přílepy pro
rok 2017, plán investic pro rok 2017, zásady čerpání sociálního fondu, strategický plán a

záměr - výběr projektanta na dopravní opatření v ul. Kladenská.
Návrh lng, Hoška na doplnění/změnu programu jednání:
předložený návrh programu jednání bude doplněn/změněn následovně:
bude vložen bod č. 18 — Právo služebnosti na pozemcích 61/3 a 61/13 v k.ú. Kamýk u
Velkých Přílep, a bod č. 19 — záměr o bezúplatné výpůjčce pozemku parc.č. 341/21 a část
pozemku parc.č. 353 v k.ú. Velké Přílepy. Bod 13 bude nahrazen bodem Darovací smlouva

— Art&Kri, s.r.o. Dále budou prohozeny body č. 8 a č. 11 programu a body č. 12. a č. 13.
Ing. Morysek nesouhlasí a žádá, aby byly body č. 12, 13 a 18 staženy z programu s ohledem
na to, že nebyl dostatek času si materiály kdotyčným bodům prostudovat. Na základě

žádosti z řad občanů navrhuje, aby do různého byl vložen jako další bod - projednání žádosti
o narovnání majetkových vztahů parc.č. 341/7, 341/8, 341/5, 16/6, 16/7 vše vk.ů. Velké
Přílepy.
Pí. starostka navrhla, aby tedy byly body 12 a 13 vypuštěny a projednány na zastupitelstvu
obce, které se bude s ohledem na potřebnost schválení těchto smluv konat za 14 dní.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l. Bere na vědomí,

že proti usnesení z předcházejícího zasedání 21. 12. 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/změn
ěn následovně:
bude vložen bod č. 18 — „Záměr o bezúplatné výpůjčce pozemk
u parc.č. 341/21 a část
pozemku parcč. 353 v k.ú. Velké Přílepy“,

bude prohozen bod č. 8 a č. 11 programu,
body č. 12 a 13 budou staženy z programu jednání,
do

různého

bude vložen

bod — „Projednání žádosti o narovnání vztahů pozemků

341/7,341/5, 341/8, 16/6 a 16/7 vše v k.ú.Velké Přílepy“.
Hlasování:

8 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Mgr. Válková)

4. Zpráva o činnosti obecního úřadu a zprávy výborů
Zpráva o činnosti obce - pí. Čermáková přečetla zprávu o činnost
i obce od 21. 12. 2016
do 8. 2. 2017 viz. příloha č. 1 tohoto zápisu.
Ing. Hošek ještě doplnil, že náklady na ztrátové kilometry za linku
316 ve stávajícím rozsahu
se pouze mírně navýšily. Nezahrnuje to ale částku na posílení
nových spojů, které jezdí od
půlky ledna 2017 a to činní 78 tis. zčehož na Velké Přílepy
připadá částka cca 15.600
Kč:/měsíc.
Stavební výbor — Mgr. Mihalka informoval o prozkoumání
černých staveb č.p. 113, 184 a

1040, dále vznikl požadavek na přezkoumání některých dokumentů,
jedním znich byla
studie komunikace inženýrské sítě, to bylo nad ul. Pod Lomem
, stanovisko k dokumentaci
pro infrastrukturu lokalita k Tursku a třetí dokument se týkal
Úholiček, ale ten nebyl prioritně
určen pro jednání stavebního výboru. Jaký je ztoho výstup
? Po jednání se stavebním
úřadem bylo zjištěno, že u staveb 113 a 184 se nejedná o černou
stavbu. Pří místním šetření
na 1040 bylo zjištěno, že vlastník stavebně zamezil přístup
u k obecnímu pozemku,

předpoklad je, že tak bylo učiněno záměrně a s plným vědomím,
stavební výbor tedy podá
podnět. K přezkoumání dokumentů zatím stavební výbor nemá žádné
stanovisko, důvodem
je nedostatečné seznámení se s dokumenty, které existuj
í pouze vtištěné podobě. Pí.
starostka ještě doplnila, že dokument, který se týká komunikací
v areálu u věznice, zástupci
věznice zatím nechtějí z důvodu bezpečnosti vyslovit souhlas,
možností řešení by mohla být

v podobě betonové zdi.
Výbor pro školství, kulturu a sport - Mgr. Smidžárová informo
vala, že se od posledního

ZO výbor nesešel. Pouze může informovat o akci, která proběhla
v minulém týdnu v Galerii
s paní doktorkou Kaslovou a s pedagogickým personálem
na téma předmatematické
gramotnosti a pak posléze v CVA s rodiči. Dále dne 11. 2. 2017
proběhne dětský karneval na

sále U Korychů.
Dopravní a bezpečnostní výbor — lng. Šembera informoval o
schůzce, která proběhla dne
2. 1. 2017 na krajském úřadě s lng. Věslavem Michalíkem.
Aktuální Informace o napojení
Statenic na přeložku je, že se tím kraj velmi vážně zabývá, nyní
se to řeší mimo celý projekt

přeložky 240, jinak bytím byl projekt velmi ohrožen, nově posouz
ení EIA/Natura a zdržen

í
min. o pět let. Dále proběhla společná schůzka se SÚ, která
se týkala zlepšení dopravní a
bezpečnostní situace v Kladenské ul. Shodli jsme se na skutečn
osti, že existují dvě studie.
Z tohoto důvodu jsme sjednotili postup a názor a deklarovali jsme,
že chceme projekčně řešit
zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na Kladenské. lng. Aulick
á má na starosti výstavbu
chodníku a dopravní výbor zahrnul do společného řešení telema
tický systém. Za velmi
výhodných cenových podmínek nám byl přislíben radar, který
snímá okamžitou rychlost a
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zároveň RZ auta, jednak tedy slouží k měření okamžité rychlosti, k
vyhodnocení intenzity
dopravy. Toto zařízení lze v budoucnu použít k represi.
lng. Hošek ještě doplnil, že na jednání 2. ledna jsme vznesli požada
vek dostat přeložku za
trat'. Odpověď byla zcela jasná, není to prostě technicky možné.

Ing. Šembera pokračoval, že 18. ledna jsme tu měli návštěvu zkrajskěho úřadu, díky
intervenci na kraji jsme se shodli, že celá přeložka musí být vsouladu splánovanou
světelnou křižovatkou, jinak by to celé nemělo smysl. Chceme budovat konkrétní represivní

prvky, aby se Velké Přílepy nestaly transitem, tzn., že chceme vjezd do obcí omezovat a
zvýšit bezpečnost chodců i ostatních účastníků silničního provozu. Přišel příslib, že by se to
vše dalo hradit ze Státního fondu pro dopravní infrastrukturu (SFD|). Bylo by to etapové
řešení. |. etapa — vybudování chodníků a zvýšení bezpečnosti v Kladenské ulici a ve II. etapě
by se vybudovala světelná křižovatka.
Kontrolní výbor -— za Ing. Handlovou, která nebyla přítomna, vznesl dotazy lng. Kapsa, a to
vjakém stavu jsou čtyři úkoly, které vzešly z poslední zprávy kontrolního výboru. Ten první,

který se týká černých staveb v obci, nám již zodpověděl Mgr. Mihalka. Další úkol, který byl
uložen pí. starostce a měl být předložen do 31. 1. 2017 ke schválení zastupitelstvu, jsou to
„Pravidla pro schvalování pořizování majetku organizací zřizovaných obcí". Dále je to
kompletní doplněný přehled splněných a nesplněných závazků s firmou Nimetal a firmou Alfa
Praha.
Pí. starostka reagovala, že „Pravidla“ má připravená a navrhla je projednat na příštím

zasedání, závazky s firmou Nimetal nemá a co se týká smlouvy o spolupráci s firmou Alfa
Praha, zaslala dotaz na celou záležitost právničce, její odpověďje přílohou č. 2 zápisu.
Finanční výbor — Ing. Morysek uvedl, že mu nebyl zaslán listopadový výkaz a prosincový
dostal nedávno, takže vpodstatě nemá na co reagovat. Dále Ing. Morysek požádal o
materiály, které zatím nemá, a to všechny aktuální registry smluv, které jsou důležité pro
zhodnocení toho, co se děje. Ing. Hoška pak požádal o přehled plnění akci, kde budou
všechny dle přílohy rozpočtu a doplnění, kolik bylo na akce opravdu čerpáno, pokud jde o

neukončenou akci, kolik ještě zbývá čerpat a pokud akce nebyla realizována, proč nebyla.
Materiály by prosil zaslat do týdne, aby bylo možné vše zpracovat.
Loňský rok hospodaření skončil přebytkem, příjmy byly výrazně vyšší hlavně díky vyššímu
plnění daní, další významnou položkou bylo získání dotace 12,6 mil. A vznesl dotaz na Ing
Hoška, o jakou dotaci se jedná? lng Hošek odpověděl, že podstatnou částkou je dotace na
ZŠ, SFDI a dotace na ul. Pod Hajnicí. Konkrétní rozbor zašle lng. Hošek lng Moryskovi e-

mailem.
Dále lng. Morysek hovořil o neutěšeném plnění u kapitálových výdajů rozpočtu (investic),
kde z plánovaných 33,2 mil. Kč, bylo vyčerpáno jen 25,9 mil. Kč (78 %), hlavně proto, že ač
byla plně čerpána částka na nadstavbu ZŠ (16 mil. Kč) a realizována v prosinci do rozpočtu
zařazená koupě č.p. 130 (7,9 mil. Kč), což plnění značně vylepšilo, zbývající investice byly

realizovány jen ve výši 2 mil. Kč.
Výbor pro životní prostředí — Ing. Bečka nebyl přítomen.

5. Diskuse s občany (max. 30 minut) 20.30 — 21.00 hod.
Vtomto bodě se s občany řešila témata jako nedostatečný posyp ul. Pod Lomem a její
rekonstrukce. Pí. starostka reagovala, že na téma rekonstrukce proběhne setkání s občany,
které se uskuteční poslední čtvrtek v únoru a všichni dotčení občané dostanou pozvánku na
toto setkání.
P. Palkoska vznesl dotaz, zda je u stavby, která bude vrežii firmy Art&Kri, s.r.o., nějak
ošetřena doba, kdy se bude na této stavbě pracovat, víkendy by měly být volně. Bylo mu
odpovězeno, že omezení času výstavby je ve smlouvě uvedeno.
Dále vznesl dotaz na přeložku a mimoúrovňovou křižovatku, která podle něj způsobí
neuvěřitelný hluk.
lng. Šembera reagoval, že to bude silnice II. třídy, takže by to měla být maximálně 90 km

rychlost a navíc se snažíme prosadit variantu zahloubenou.
Proběhla rozsáhlá diskuze na téma přeložky, ze které vyplynulo, že nejlepším řešením bude
na toto téma udělat Přílepskě otazníky zde v kině v nejbližší době.
6. Prodej pozemku parc.č. 251/5 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
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Pí. starostka informovala, Že se jedná o prodej pozemku, záměr byl řádně vyvěšen a
přihlásili se manželé Brzciovi.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|. Schvaluje
prodej pozemku parc.č. 251/5 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep o výměře 22 m2 manželům
Rostislavu Brzicovi a Renatě Brzicové za celkovou cenu 22.000 Kč.

ll. Pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy o prodeji výše uvedeného pozemku.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

7. Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 86/1 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
Pí. Hanáková podala žádost o pozemek na kterém kdysi její maminka postavila dům a
zaplotila jej do svahu a žádá tedy obec, zda by jí část pozemku 86/1 neprodala, je to svah u

úvozové cesty směrem k plynové stanici.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 86/1 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep o výměře 78 m2 za

minimální cenu 500 Kč/m2.
II. Pověřuje

starostku obce k vyvěšení tohoto záměru.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

8. Rozpočtový výhled obce
lng. Hošek informoval, že je navržen dle platného rozpočtu schváleného v prosinci. Jedná se

o dokument, který slouží pro kontrolu, pro jednotlivé výbory, pro kontroly z kraje, bude se
aktualizovat zhruba jednou za rok.
lng. Morysek namítl, že výhled nesedí s dnes navrženou změnou rozpočtu a že pan
místostarosta Hošek sice nechal nyní prohodit v programu body, aby se rozpočtový výhled
dostal při projednávání před změnu rozpočtu, ale to je pouze formální finta a nemění to nic
na problému, že výhled a rozpočet budou v rozporu.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Schvaluje
v souladu se zákonem č, 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávních
rozpočtů a s novelizací zákona č. 57/2004 Sb., rozpočtový výhled obce na roky 2017-20 dle
předloženého návrhu, který je přílohou zápisu č. 3.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se (lng. Morysek)
20.56 Mgr. Válková opouští sál a počet zastupitelů se tak snižuje na 8.
9. Rozpočtové opatření č. 1 Rozpočtu obce na rok 2017
Ing, Hošek informoval, že nejdůležitější změnou je, že se ted' nově zřídil paragraf na vlastní
pokladnu, což je daleko přehlednější.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Schvaluje
předložené rozpočtové opatření č. 1 Rozpočtu obce na rok 2017, 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, 0 zdržel se

10. Vyřazení hmotného majetku z evidence
lng. Hošek informoval, že pí. účetní podala žádost na vedení obce o vyřazení dvou položek
z majetku obce, jedná se o server, který už se nepoužívá aje odepsaný jako celek a dále je

to malotraktor naší technické čety, v současné době je nefunkční, nepojízdný. Pan Palkoska
se dotázal, zda je to ten, na kterém ráno viděl jezdit pracovní četu obce. lng. Morysek vznesl
dotaz, jak bude realizován prodej malotraktoru a jak bude nahrazen.
lng. Hošek odpověděl, že se bude vypisovat inzerát na odprodej a bude se pořizovat nový,
již na něj jsou v rozpočtu peníze.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|. Schvaluje

vyřazení serveru inv.č. 0145 v hodnotě 45.244 Kč z roku 2009 a malotraktor MT 8-132.2
inv.č. 0063 v hodnotě 197.371 Kč s příslušenstvím inv. č. 196 v hodnotě 10.370 Kč
z evidence účetnictví obce,
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

11. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 558 k.ú. Statenice
Pí. starostka informovala, že o tomto už jsme jednali několikrát, obec Statenice měla
původně zájem, ale neakceptovala cenu, nyní projevili zájem manželé Havlovi, kteří mají na
části tohoto pozemku černou stavbu — bazén a přístupovou cestu. Je to celkem 359 m2
ostatní plochy. 0 zbytek tohoto pozemku má zájem obec Statenice.
Zastupitelstvo po projednání
l. Schvaluje

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 558 k.ú. Statenice o výměře 359 m2 za minimální cenu
1000 Kčlmz.
Il. Pověřuje
starostku obce k vyvěšení tohoto záměru.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

12. Darovací smlouva — Art&Kri, s.r.o.
Bod byl stažen z programu jednání
13. Plánovací smlouva — Art&Kri, s.r.o.
Bod byl stažen z programu jednání

14. Vyhlášení soutěže o návrh využití centra obce Velké Přílepy
lng. Hošek informoval, že podklady jsme rozeslali, přišel mezi nás pan doktor Jakubíček,
který nás bude nyní informovat a ujme se slova. Garantem je Česká komora architektů.
Doktor Jakubíček ve více jak hodinové prezentaci procházel dokument a obsáhle informoval
o jednotlivých podmínkách celé soutěže,
Ing. Morysek reagoval, že vzhledem k navrženým pravidlům má obavy, zda vysoutěžený
projekt bude nakonec pro obec přínosem a použitelný. Soutěž s tímto vágním zadáním je
nám v praxi k ničemu. Také náklady nejsou jasně vymezeny a odhad 500 tis. Kč je dost
velké částka na to, jak je výsledek nejasný.

Ž,

Zadání by mělo být daleko podrobnější. Abychom se ve finále dostali kfunkčnimu a
realizace schopnému projektu. Je nutné mít závazná kritéria a ne taková vágní a velmi
subjektivní.

lng. Kapsa uvedl, že je to jaka'si vize, která by ale měla mít jasně definovaná pravidla.
V zadání ohledně tělocvičny, kterou 100 % jako obec chceme, musime například doplnit, že
kromě toho, že musí tělocvična splňovat parametry pro výuku, chceme také, aby sloužila
kdalšim účelům a těch věci bude na tomto území určitě vic, které je zapotřebí blíže
specifikovat. Upozornil rovněž na to, že vnávrhu podmínek chybí zásadní odkazy na
Strategický plán obce a na územní plán a že se podmínky vůbec nezmiňují o existenci
vodního zdroje na řešené ploše, který je potřeba pro budoucnost zachovat.
Ing. Morysek uvedl, že je velmi nevýhodné, pokud lze použít pouze vítězný projekt a nesmí
se kombinovat mezi jednotlivými návrhy, vyjádřil se, že již před dvěma lety toto
připomínkoval a považuje za trapné, že se to již dávno nevyřešilo, ač je stále opakováno, že
kombinovat návrhy půjde, vtextu je uvedeno jinak. Je to podle něj prostě pouze pracovní
materiál.
lng. Kapsa poukázal na to, že předložené podminky soutěže jsou vrozporu stím, co

prezentovala lng. Aulická na pracovním jednání zastupitelstva. Paní Aulická zastupitelům
prezentovala, že nebude nutné realizovat vítězný návrh, ale že obec bude moci realizovat i
jiný návrh nebo kombinaci návrhů. Předložené podmínky ale toto popírají.
Pan Jakubíček slíbil, že chyby opraví, materiál upraví a projedná jej i s komorou architektů a
pak znovu předloží zastupitelstvu.

21.15 Mgr. Válková se vrací do sálu a počet zastupitelů je tak 9.
Protinávrh lng. Moryska
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Schvaluje
návrh na přepracování zadávací dokumentace kvyhlášeni soutěže o návrh využití centra

Velké Přílepy a stažení současné zadávací dokumentace z programu jednání.
Hlasování: 3 pro, 0 proti, 6 zdržel se (pí. Cermáková, Mgr. Smidžárová, Mgr. Válková,

PhDr. Šimková, lng. Hošek, lng. Šembera) — nebylo přijato
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Schvaluje
návrh zadávací dokumentace k vyhlášení soutěže o návrh využiti centra obce Velké Přílepy
s tim, že:

1. budou doplněny parametry tělocvičny,
2. budou v bodě 6.1.1. doplněny body P.10 Návrh územního plánu obce Velké Přílepy,
P.11 Strategický plán obce Velké Přílepy,
3. v bodě 16.2. bude vypuštěna věta „Zadavatel nesmí použít více nápadů z několika
autorských děl"
Hlasování: 6 pro, 1 proti (Ing. Kapsa), 2 zdržel se (Ing. Morysek, Mgr. Mihalka)

15. Záměr využití budovy domu č.p. 130 Pražská ulice
Pí. starostka informovala, že by bylo důležité učinit další kroky ohledně rekonstrukce budovy
č.p. 130. Takže je tu návrh rozdělit č.p. 130 na budovu A — což je stará budova u ul. Pražská
a na budovu B, což jsou dílny za budovou A,
Dílny — budovu B jsme se dohodli, že se nevyplati rekonstruovat, tzn. dílny zbourat, a na

jejich místě postavit novou budovu B, kde by do budoucna byla školní kuchyně, pokud by
byla možná vicepodlažní budova, navrhujeme do tohoto objektu přidat ještě knihovnu a další
prostory pro využití ZŠ Velké Přílepy. Je nutné neotálet, abychom mohli ještě získat finanční
prostředky z dotací a školní kuchyně je nyní prioritou. Dále uvedla, že v budově A by mohl

být nový obecní a stavební úřad a matrika.
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lng. Kapsa — kolem této budovy jsou během pár měsíců názorové veletoče, původní
myšlenka z listopadu loňského roku byla, že se koupí budova jako velmi výhodná koupě, se
kterou se prozatím nebude nic dělat, v prosinci už to byla kuchyně pro ZŠ a nyní už se
schvaluje zpracování architektonické soutěže a tlačí se tu na nás, že se to musí okamžitě
přijmout, Původně jsme se dohodli, že si nejdřív vše nakreslíme a řekneme si, co tam
chceme mít, zatím všechny diskuze na toto téma probíhaly pouze v obecné rovině. Dále se
podivil nad tím, jak je možné vyhlašovat soutěž na architektonické zpracování budovy, když
nevíme, co tam má být ani kolik pater budova má mít.
Paní starostka reagovala, že je jasně dohodnuto, že abychom mohli něco dělat dál,
potřebujeme souhlas zastupitelstva i pro případnou studii, bez toho bohužel nemůžeme dělat
vůbec nic, protože nezískáme důležité informace, kolik to všechno bude stát, bez toho se
žádnou dotaci získat nepodaří.
lng, Morysek uvedl, že paní starostka tu míchá několik věcí a snaží se do usnesení prosadit
věci o kterých se konkrétněji nejednalo, či se na nich zastupitelé neshodli. Mimo školní
jídelny, kde je shoda na tom, že ji potřebujeme a lze na ni získat dotace, tak u ostatních
uvedených záměrů nevidí takový tlak a nutnou potřebu a rozhodně na ně nezískáme dotace.

To platí pro nové kanceláře pro starostku, místostarosty a obecní úřad i stavební úřad a
matriku, kde nevidí tak nutnou potřebu schvalovat zatím nějaký záměr a považuje za
zvláštní, že vtak krátké době od koupě, kdy paní starostka uváděla mnoho rozmanitých
záměrů, ale nic konkrétního s tím, že dva tři roky budeme plánovat využití, tak nyní je to
takto tlačeno, ač víme, že na to žádné dotace nedostaneme a nejsou jasné ani odhady
nákladů a ty lze jen zhruba odhadnout na desítky milionů, což není málo. Dále navrhl vyřadit
veškeré zmínky o využití objektu A z části ll. Navrhovaného usnesení a doplnit přesnější

specifikaci objektu B a souhlasí s tím, že vněm bude školní kuchyně ZŠ a vpřípadě
nadstavby dalších pater i případné knihovna a další prostory pro ZŠ, což lze realizovat na
etapy.
Na návrh občana, že není vhodné dělat architektonickou studii, že vtomto případě je lepší
dělat projektovou studii, zastupitelstvo doporučilo změnit v tomto smyslu návrh usnesení.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|. Souhlasí
s rozdělením budovy č.p. 130 na objekty „A“ a „B“ s vlastním popisným číslem, kdy objekt „A“
je původní budova a objekt „B“ představuje přistavené dílny.
II. Souhlasí
stím, že objekt „B“ bude odstraněn a bude nahrazen novou budovou smax. výškou

omezenou výškou objektu „".A Objekt „B" bude určen pro školní kuchyni, knihovnu a další
prostory pro využití ZŠ Velké Přílepy.
III. pověřuje
starostku obce k vypsání poptávkového řízení na zpracování projektové studie pro budovu

„“B.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

16. Vyhlášení školského spádového obvodu
Mgr. Válková informovala, že od září 2017 budou mít obce povinnost uzavřít spádovost pro
své příspěvkové organizace. Není to tedy úplně náš případ, protože se to týká pouze těch
obcí, které mají ve svém obvodu např. více ZŠ a MŠ, není to tedy pro nás povinnost, ale
zároveň tím dáváme najevo, že přednost mají rozhodně občané Velkých Přílep. Bylo by

rovněž dobré, dát to na vědomí okolním obcím, což se splní ve chvíli, kdy tyto „Vyhlášky“
vyvěsíme.
Mgr. Smidžárová doplnila, že je to první možné opatření, jak zajistit prioritu pro přijetí našich

občanů - žáků do ZŠ a MŠ. Je to jedna z prvních možných obran.
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