Zápis

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

dne 4. 5. 2017
Přítomni: 6 členi) 20
Věra Cermáková, Ing, David Bečka, Ing. Tomáš Hošek, lng. Richard Kapsa, Mgr.
Libuše Smidžárová, Mgr, Marie Válková,

Omluveni: lng. Kamila Handlová, Ing. Lubomír Šembera, PhDr. Jitka Šimková, Ing. Petr
Morysek, Mgr. Radoslav Mihalka

1. Zahájení
Zastupitelstvo obce se sešlo v 19.00 hodin. Jednání bylo zahájeno v 19.10 hodin, paní
starostka konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, což je usnášeníschopný stav.

2. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. V0"
a) zapisovatele: Lucie Pěkná
b) ověřovatele zápisu: Ing. David Bečka, Mgr. Marie Válková

c) návrhovou komisi: Mgr. Libuše Smidžárová, Ing. Tomáš Hošek
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se (lng. Kapsa) — nebylo schváleno
lng. Kapsa podává protinávrh, aby se stal jedním z ověřovatelů.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Volí
a) zapisovatele: Lucie Pěkná

b) ověřovatele zápisu; Ing. David Bečka, lng. Richard Kapsa
c) návrhovou komisi: Mgr. Libuše Smidžárová, Ing. Tomáš Hošek
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3. Kontrola usnesení z předchozího jednání zastupitelstva, schválení programu
jednání
Paní starostka informovala, že na minulém zasedání byla schválena Darovací a Plánovací
smlouva se společnostíArt&Kri s.r.o., právo služebnosti na pozemek 61/3 a 61/13 bylo
schváleno a podepsáno, nove obsazení stavebního výboru - p. Mihalka, p. Hošek a p. Válek
a redakční rady — pí. Válková,p. Bečka, pí. Netřebová, pí. Handlová, pí. Jungbauerová a p.
Tydlitát, byl schválený pronájem nebytových prostor vč.p. 130, byla schválena darovací
smlouva na pozemek 182/132 od společnosti KB Immobilien, darovací smlouva byla již
sepsána a je vloženo na katastr a záměr koupě pozemku 64/4 — bylo vloženo na katastr.
lng. Hošek žádá doplnit program jednání o bod č. 23 — Věcné břemeno v ul. Pod Hajnicí.
lng. Kapsa žádá, aby byl bod č. 15 stažen zprogramu jednání zdůvodu chybějícího
oddělovacího geometrického plánu, aby bylo jasné, co se schvaluje, máme pouze
neorazítkovaný návrh. Bez jasného vymezení dotčené části pozemku.
Protinávrh lng. Kapsy
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Bere na vědomí,

že proti usnesení z předcházejícího zasedání 22. 2. 2017 nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení z předchozího zasedání jsou platná. Zastupitelstvo bere na vědomí informace o

průběhu plnění usnesení z předchozího jednání zastupitelstva.
Il. Schvaluje
předložený návrh programu jednání s tím, že program bude doplněn/změněn následovně:

bude vložen bod č. 23 - Věcné břemeno v ul. Pod Hajnicí.
bude stažen bod č. 15 - Kupní smlouva na pozemek 558/2 vyčleněný z pozemku 558 k.ú.
Statenice a 575/2 vyčleněný z pozemku 575 k.ú. Statenice
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

4. Zpráva o činnosti obecního úřadu a zprávy jednotlivých výborů
Zpráva o činnosti obce — pí. Čermáková přečetla zprávu o činnosti obce od 22. 2. 2017 do
4. 5. 2017 viz. příloha č. 1 tohoto zápisu.
lng, Hošek ještě doplnil ke kanalizací a vodě v obci, že 25. května dojde k předání staveniště
na vodovodní přivaděč, čekáme na něj již dlouho, do konce prázdnin by tedy měl být
v provozu. Druhá dobrá zpráva je, že momentálně probíhají dvě studie, první studie jasně

potvrdila, že tlak v obci je nestabilní a rýsují se nyní úpravy, které by měly zajistit stabilitu.
Realizace těchto prvních opatření by mohla být už v letošním roce. Další studie probíhá
v rámci DSO vodovodní přivaděč o akumulaci vody zde v okolí (Velké Přílepy, Statenice a
Úholičky), příští týden by měla být první prezentace výsledků. Proběhlo jednání ohledně
napojeni Statenic na přeložku l|/240, bylo to první jednání, které jsme jako obec vyvolali, měli
bychom pokračovat ve snaze minimalizovat zátěž Kladenskě ul., výsledek je zatím takový,

že Statenice vyzvou majitele pozemku v Lichocevsi a ukáže se, zda bude možná nějaká
dohoda nebo se bude muset vykupovat. Poslední pozitivní zprávou je, že do deseti dnů
by
měl být vypsaný termín veřejného projednávání návrhu územního plánu Velké Přílepy. Zatím
pouze odhadem bude termín veřejného projednávání návrhu územního plánu v polovině

cervna.
Stavební výbor— Mgr. Mihalka nebyl přítomen.
Výbor pro školství, kulturu a sport — Mgr. Smidžárová informovala, že v minulých dnech

proběhl v MS Jablíčko zápis, počet uchazečů překračuje počet volných míst. Zatím nemáme
veškeré podklady, k 30. 5. bude finální rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Povinnosti k okolním
obcím nemáme, zatím to vypadá tak, že by měly být přijaty všechny děti z Přílep, které
dovrší 3 let věku k 31. 8. 2017, V ZŠ proběhl rovněž zápis, je předpoklad, že budou tři první
třídy. Již nyní je ale zřejmé, že za dva, tři roky kapacita zdejší ZŠ stačit nebude, tudíž
je tu
tlak na další prostory jako jsou tělocvična, kabinety a další. S ukončením činnosti SPOZu
přislíbil výbor účast na vítání občánků. Příští týden vyjíždí MŠ Jablíčko na školu v přírodě.

Dopravní a bezpečnostní výbor — lng. Šembera nebyl přítomen,
Kontrolní výbor — lng. Handlová nebyla přítomna. lng. Kapsa za kontrolní výbor připomněl,
že ztěch bodů, které mělo vedení obce splnit, byl splněn bohužel pouze jeden
a to bod,
který se týkal stavebního výboru.
Pí. starostka reagovala, že smlouva sAIfou Praha, jak už několikrát informovala,
je dle
právničky velmi špatné sepsána aje nevymahatelná. Firma Nimetal svě závazky plní.
Ing. Kapsa oponoval, že firma Nimetal svě závazky neplnila a ani nyní nemáme přehled,
zda

a jak je plní. Paní starostka přislíbila dodat přehled
Mgr. Válková ohledně pravidel příspěvkových organizací informovala, že v dohledné
době
proběhne změna zákona a na základě této změny se teprve bude zpracovávat tak,
aby bylo
vše v souladu se změnou legislativy.
Výbor pro životní prostředí — Ing. Bečka informoval, že se vobci objevilo 10
nových
ptačích budek, původní myšlenka byla, že by dvě budky byly monitorovací, kde by bylo
možné pozorovat život ptáků. Bohužel o tyto monitorovací je velký zájem, takže doufáme,
že

v příštím roce se již na nás dostane a vyměníme jednu či dvě za monitorovací. Do budoucna
rovněž plánujeme umístit hmyzí hotely.

/

Kprojektu nádrže lng. Bečka informoval o drobných komplikacích. Vyjádření od Povodí

Vltavy, které na to má 30 dní, bohužel zatím nemáme, jinak už je vše připraveno, všechna
povolení, vyjadřovačky, čekáme tedy pouze skutečně na toto vyjádření. Pokud vše dobře
dopadne, koncem prázdnin by mohlo být stavební povolení, pak je otázka, jakou se nám

podaří získat dotaci.
lng. Hošek doplnil k veřejné dopravě informaci o akci den ROPIDu ve Velkých Přílepech 12.
5. 2017, na které budou jezdit historické linky autobusů a v kině pak bude promítání filmů
s dopravní tématikou.
S ohledem na plánovanou integraci Kladenska bude linka 350 prodloužena přes Číčovice

až do Kladna zhruba od 1. 9. 2017. Toto prodloužení bude hradit Středočeský kraj.
Finanční výbor — lng. Morysek nebyl přítomen. lng. Kapsa za finanční výbor doplnil, že
informace, které finanční výbor požadoval, aby mohl zhodnotit hospodaření obce za minulý
rok, konečně obdržel. Nyní je výbor zpracovává a vydá zprávu.

Ke zprávě obecního úřadu a pana místostarosty ještě lng. Kapsa doplnil, že se poměrně
potichu prezentovala skutečnost, že obec získala ocenění Stavba roku za ČOV, zpětně by
chtěl vyzdvihnout aktivitu všech, kteří se na tom podíleli. Nepotvrdily se informace historicky

prezentované na zastupitelstvech pány Pilařem a Hoškem, že realizace projektu ČOV je
velmi problematická a ukrývá v sobě řadu „kostlivců“ v hodnotě miliónů korun.

lng. Kapsa dále vznesl dotaz k prezentování informace o zrušení SPOZ v Obecním
zpravodaji, kde bylo uvedeno, že paní starostka „zachránila rozpočet SPOZ před úsporami“.
O rozpočtu rozhoduje zastupitelstvo a tomu není známo, že by kdokoli navrhoval rozpočet
SPOZ snížit. Paní starostka uvedla, že prezentovaná informace vznikla špatným
pochopením ze strany redakce zpravodaje. O potřebě redukovat rozpočet vůči SPOZ údajně

hovořila

„nejmenovaná

osoba“

z obecního

úřadu,

ale

paní

starostka tento

návrh

nepodporuje.

5. Diskuse s občany (max. 30 minut) 20.00 — 20.30 hod.
S občany se řešila témata:

- Oprava mostu v Cerněm volu a jeho uzavírka a stím související případná objízdná trasa
přes Kladenskou ulici, lng. Dias žádá obec, aby jasně vydala stanovisko, že není možná
objízdná trasa přes Kladenskou ulici.
- Studie zvýšení bezpečnosti chodců v Kladenskě ulici, která bude projednána v bodě č. 6
jako poptávka chodník ul. Kladenská.

— Zprůjezdnění silnice do Úholiček, které je dle posledních informací na bodu mrazu, zatím
stále neexistuje dohoda s majitelem zámku p. Svobodou.

- Vysvahování v ul. Pod Lomem a dokončení rekonstrukce této ulice.
Konkrétně zda uvažuje obec 0 motivačních bytech například v č.p. 130 nebo se domluvit na
pronájmu pro případné nové učitele,
Mgr. Válková informovala, že tuto záležitost samozřejmě obec sleduje, nyní má od ředitelky
ZS paní Ben Saidové informace, že od září 2018 má ZS dostatek učitelů. Situaci sledujeme i
na úrovni většího území. Občané oponovali, že jim sdělila paní ředitelka informaci opačnou.
Z řad občanů vzešla otázka, zda tedy by obec neměla zauvažovat nad zvýšením
náborověho příspěvku nebo event. pronájmu služebního bytu.
Mgr. Smidžárová reagovala, že bohužel z vlastní zkušenosti ví, že ani vyhlídka bytu není
dostatečnou motivací, nedostatek pedagogů je bohužel v okolí Prahy velmi výrazný, na dané
téma ještě doplnila, že od začátku ohledně náborového příspěvku byla skeptická a jasně
propagovala, že podstatně zajímavější je, aby se vyčlenila určitá částka z rozpočtu a
pedagog byl tak za svojí kvalitní práci dostatečně oceněn.

lng. Kapsa ještě ke strategii ZŠ dodal, že by bylo dobré domluvit s paní ředitelkou ZŠ
pracovní poradu, kde by se strategie školy a jednotlivé vize mohly probrat. Do konce června
by bylo vhodné toto setkání domluvit.
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f?

- P. Dias žádá písemnou odpověď na petici

občanů vul. Kladenské

na kterou má dle

zákona nárok do 30 dnů.
Pí. starostka reagovala, že kvůli této petici byly uspořádány Přílepské otazníky, ale
samozřejmě pokud to není dostačující, odešle písemnou odpověď.

- p. Zavíjačič žádal 2x obec 0 zprávu společnosti Swarco Traffic, dvakrát mu paní Aulická
odepsala, ztoho jednou zveřejnila 3 strany z této zprávy na webu, když chtěl p. Zavíjačič
celou zprávu, bylo mu řečeno,že zpráva s tímto názvem neexistuje. Jde o to měření dopravy,
které před rokem proběhlo, podával i stížnost na toto řízení.
lng. Aulická reagovala, že p. Zavijačič si požádal 0 Výsledky měření, spol. Swarco Traffic

vypracovala posouzeni té křižovatky, jejíž součástí bylo to měření a to jsme zveřejnili. Zákon
o zveřejňování informací jasně říká, jak má úřad odpovídat, p. Zavíjačič si požádal 0
Výsledky měření, takže obecní úřad došel k závěru, že se skutečně jedná o informaci, která
by měla být zveřejněna všem a celou část studie, která se zaobírala měřením, byla
nikdy nezeptal.
P. Zavíjačič reagoval, že poprvé požádal o kopii zprávy o výsledcích měření a pi. Aulická

z něj zveřejnila 3 strany, proto 29. 3. 2017 požádal o kompletni zprávu společnosti Swarco
Traffic, která pro obec Velké Přílepy zpracovala posudek na světelně signalizační zařízení,
které bylo prováděno v roce 2016 a obdržel od pi. Aulické odpověď, že obec Velké Přílepy
nedisponuje dokumentem s názvem kompletní zpráva společnosti Swarco Traffic. Podal
stížnost na toto vyřešení a doufá, že obec dodržuje zákon, stížnost byla doručena 29. 3.
2017 do datové schránky k rukám pi. starostky a obec měla do sedmi dnů postoupit stížnost
nadřízenému orgánu,

lng. Kapsa vznesl otázku, včem je problém, proč se nedala studie poskytnout, ať už p.
Zavijačičovi případně úplně zveřejnit?
lng, Aulická odpověděla, že je to z důvodu poskytnutí celé studie Středočeskému kraji jako
podklad pro své další projekční práce. Zákon 106 rovněž říká, že pokud totiž studie slouží
jako podklad pro další rozhodování, nemá se poskytovat dál.
p. Zavíjačič podotkl, že v případě, že existuje námitka, měla být vznesena do sedmi dnů od

doručení.
lng. Kapsa uvedl, že nerozumí tomu, proč by se studie, kterou zaplatila obec ze svého
rozpočtu měla z jakéhokoli důvodu tajit.

6. Poptávka PD chodník ul. Kladenská
lng, Hošek informoval, že výsledky poptávkového řízení už byly prodiskutovány na pracovní

poradě. Závěrem většiny bylo, že bychom rádi objednali více variant studie řešení této
problematiky, místo celé dokumentace bychom tedy objednali pouze studií a to od prvních
dvou, kteří se umístili v poptávkovém řízení. Budou variantní řešení a my potom vybereme
nejlepší řešení jak z pohledu chodců tak z pohledu plynulosti dopravy.
P, Rykl vznesl dotaz, zda budou majitelé nemovitostí kontaktováni projektanty v souvislosti
sřešením a také se zajímal o kvalitní odvodnění a zda bude možné se skonkrétním
projektantem domluvit či na něj získat kontakt?

lng. Kapsa reagoval, chceme od projektantů variantní řešení, která budou realizovatelné.
Aby ze zákona i z technického pohledu bylo vše v souladu.
lng. Aulická doplnila, že standardním průběhem je, že má projektant zaměření ulice a
podklady z katastrálních map, součástí zadání bylo i vyřešit kvalitní odvodnění, na základě
toho vytvoří hrubý návrh a následně pak kontaktuje dotčené obyvatele a pokud bude vše ve
shodě, pak se postupuje dále.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Schvaluje
výsledky poptávkového řízení na investiční akci „Chodník ulice Kladenská'.
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||. Pověřuje
starostku obce pouze kobjednání studie zvýšení bezpečnosti pohybu chodců
vulici
Kladenská a to v úseku od tzv. „váhy“ po ulici Haiasova. Osloveny budou společnosti,
které
se umístily na prvních dvou místech poptávkového řízení na projektovou dokumentaci

investiční akce „Chodník ulice Kladenská“ — společnost ALMAPRO s.r.o. a Ing. Zdeněk
Fidler. Celkové náklady budou činit cca 120 tis. Kč bez DPH.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

7. Přeložení sdělovacích kabelů v ulici Pod Lomem
lng. Aulická informovala, že v ulici Pod Lomem dle dostupných podkladů od Cetinu
v roce
2011 a pak znovu v roce 2015 měly kabely vést mimo těleso komunikace, po
vytyčení sítí
jsme zjistili, že je půlka trasy v komunikaci. Dnes je situace taková, že Cetin chce svůj
kabel
přeložit.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

l. Schvaluje
předloženou smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPl/PH/2
017/58

mezi obcí Velké Přílepy a firmou Česká telekomunikační infrastruktura as. IČ 04084063.
Předmětem smlouvy je překládka elektronických sítí v ulici Pod Lomem,
II. Schvaluje
předloženou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ve prospěch společnos
ti

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. IČ 04084063 pro uložení sítí na
dotčených
pozemcích parc. č. 240, 74/1, 6/21, 71/7, 71/36 a 71/30 vše v k.u. Kamýk u Velkých
Přílep
v celkové délce 332 m za jednorázovou náhradu 3 320 Kč bez DPH ve prospěch obce
II. Pověřuje
starostku obce k podpisu smluv uvedených v odstavci |. a II. tohoto bodu jednání.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

8. Žádost o narovnání hranic pozemku
Jedná se o nemovitost v ul. Svahová, je to historická záležitost. Manželé Klaudovi
koupili
v ul. Svahová dům, kdy následně po digitalizaci zjistili, že došlo ke značnému
zkreslení a je
nutné upravit geometrický plán. Při novém zaměření se zjistilo, že pozemek
je zkreslený
digitalizaci, ale prokazatelně došlo k zaplocení i oproti starým katastrálním mapám.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Souhlasí
s opravou hranic pozemků vsouladu 5 katastrální mapou před její digitalizac
í dotčeného
pozemku parc.č. 12/2 a st. parcela 43 v kú. Velké Přílepy, který je
znázorněn na
předloženém geometrickém plánu červeně. Tento geometrický plán je přílohou
tohoto

zapisu.
Zbývající neoprávněně zaplocená plocha zasahující do pozemku parc.č 349/1
v k.ú. Velké

Přílepy bude nabídnuta k odprodeji za minimální cenu 1 000 Kč/ m2.
ll. Pověřuje
starostku obce k vyvěšení tohoto záměru odprodeje části uvedeného pozemku
st. 43 v k.ú.
Velké Přílepy.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

9. Záměr vypracování pasportu dešťové kanalizace obce

ového kanalizace a veřejného
lng. Hošek informoval, že obec disponuje pasportem splašk
a kanalizací předat komplet,
osvětlení. Abychom mohli dalšímu provozovateli vodovodů
ku a příští rok realizaci.
potřebujeme získat ještě toto. S tím, že bychom letos udělali poptáv
lng. Kapsa vznesl dotaz, kolik to může stát?
Ale je to bohužel nutná věc.
lng. Hošek odpověděl, že to může stát i několik stovek tisíc.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Schvaluje
.
záměr vypracování pasportu dešťové kanalizace obce Velké Přílepy

ll. Pověřuje
zastupitele Tomáše Hoska k realizaci poptávkového řízení.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

10. Pověření zastupitele k jednání s firmou OC Přílepy s.r.o.
bu v lokalitě k Tursku, je
Pí. starostka informovala, že je to firma, která chce realizovat výstav

i poradě jsme se
to lokalita mezi firmou Blahou a výstavbou u ul. Sportovní. Na pracovn
dohodli, že to bude lng. Hošek.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|. Pověřuje
jakožto investorem lokality
zastupitele Tomáše Hoška kjednání s firmou OC Přílepy s.r.o.,
a tímto
za účelem přípravy plánovací smlouvy mezi obcí Velké Přílepy
„K Tursku“,
investorem.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

11. Pověření zastupitele k jednání s investorem Senior Oáza Kamýk
a dnes již bývalého
Pí. starostka informovala, že se jedná o lokalitu vedle Špejcharu
vybavenost, nyní je
kou
bowlingu, tato firma zde chce vybudovat byty pro seniory, občans
pracovní poradě jsme
zde potřeba ustanovit zastupitele, který bude s touto firmou jednat. Na
se dohodli, že to bude lng. Kapsa.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

I. Pověřuje
jakožto investorem
zastupitele Richarda Kapsu kjednání sfirmou KB — lmmobilien s.r.o.,

projektu „Senior Oáza Kamýk“,
Přílepy a investorem.

za účelem přípravy plánovací smlouvy mezi obcí Velké

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

12. Záměr pronájmu prostor v nemovitosti Pražská č.p. 130
é prostory, které
Pí. starostka informovala, že vprostorách domu č.p. 130 jsou skladov

u těchto
historicky ještě za p. Peka byly pronajaty. Nyní musíme odsouhlasit záměr pronájm
prostor a cenu.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|. Schvaluje
záměr pronájmu skladovacích prostor v nemovitosti Pražská 130.
II. Stanoví

za m2 a
cenu za pronájem skladovacích prostor v nemovitosti Pražská 130 za cenu 20 Kč
měsíc. Výpovědní lhůta pro tyto pronájmy je stanovena na 1 měsíc.

Ill. Pověřuje

W
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starostku obce k vyvěšení tohoto záměru.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

13. Pronájem obchodu v nemovitostí Pražská č.p. 130
Pi. starostka informovala, že se jedná o obchod bývalých potravin se zázemím, jedná se
celkem o 61 m2, záměr byl vyvěšen, přihlásili se celkem tři zájemci, jedna zájemkyně dnes
volala, že odstupuje, takže nám zbyli dva zájemci, první nabídka je od vietnamského
obchodníka za 15.000 Kč měsíčně, druhá nabídka je Obchod u Farmáře za 120 Kč za m2

mestcne.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Schvaluje
poptávkové řízení na pronájem nebytových prostor č.p, 130. Ze zájemců o pronájem
nebytového prostoru č.p. 130 zastupitelstvo vybralo uchazeče Obchůdek u farmáře, s.r.o.

nabizejici měsiční nájem 120 Kč:/m2 bez DPH a bez energii. Velikost pronajimaného prostoru
je 61 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Il. Pověřuje
starostku obce k podpisu nájemní smlouvy.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

14. Kupní smlouva na pozemek 86/22 vyčleněný z pozemku 86/1 k.ú. Kamýk u
Velkých Přílep
Pi. starostka uvedla, že se jedná o žádost od pí. Hanákové, která má zaplocený pozemek
v ul. Pod svahem, který by ráda odkoupila, a že záměr prodeje byl v souladu s rozhodnutím
zastupitelstva vyvěšen na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Schvaluje
kupní smlouvu o převodu vlastnictvi nemovité věci mezi obcí Velké Přílepy jako prodávající
a Marcelou Hanákovou jako kupujici. Předmětem smlouvy je prodej části pozemku parc.č.
86/1 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep o celkové výměře 78 m2, oddělený geometrickým plánem
čislo 778-125/2016, který byl ověřen 8. 11. 2016 Ing, Pavlem Keprtou pod číslem 87/2016.
Oddělená část pozemku o výměře 78 rn2 je na geometrickém plánu označena parc.č. 86/22.

Cena za pozemek byla stanovena na 39.000 Kč.
Il. Pověřuje
starostku obce k podpisu této kupní smlouvy.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

15. Kupní smlouva na pozemek 558/2 vyčleněný z pozemku 558 k.ú. Statenice a

575/2 vyčleněný z pozemku 575 k.ú. Statenice
Bod byl stažen z programu jednání.

16. Smlouva o zřízení práva služebností č.p. 771 — ČEZ Distribuce
Pí starostka informovala, že se jedná o přípojku k bývalé synagoze v ul. Kladenská,

v podstatě je to smlouva o právu služebnosti &: ČEZ Distribuce a jedná se o takové tři malé
pozemky. Bylo zvykem, že jsme po ČEZu za služebnost požadovali 50.000 Kč za pozemek,
v tomto případě se obávám, že by nám to ČEZ nezaplatil a navíc je to trochu jiná skutečnost,
7

protože přípojka zůstává v majetku ČEZu. Jejich původní návrh byl 10.000 Kč. Osobně bych
navrhla částku 50.000 Kč za všechny tři pozemky.
lng. Kapsa navrhl, aby bylo doplněno odůvodnění — snížení ceny oproti standardní praxi
z titulu, že se jedná o akcí ve prospěch občanů obce.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
!. Schvaluje

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti

a smlouvu

o právu provést stavbu „č. |P-12-6010966NB/01 Velké Přílepy č.p. 771 — přípojka kNN“ na

pozemcích parc. č. 35/1, 35/2 a 35/33 vše v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep mezi obcí Velké
Přílepy a firmou ČEZ Distribuce a.s. IČ 24729035, za podmínky změny jednorázové náhrady
na hodnotu 50.000 Kč za zřízení věcného břemene — služebnosti.

II. Pověřuje
starostku obce k podpisu těchto smluv po zapracování výše uvedené změny.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

17. Poskytnutí neinvestiční dotace MAS Přemyslovské střední Čechy
Pí, starostka informovala, že tento bod byl opět probrán na pracovní poradě, velké
zkušenosti snimi mají jak Mgr. Válková tak Mgr. Smidžárová zejména voblasti
neinvestičních dotací pro školu a školku. Nyní MAS žádají o příspěvek 5 Kč na obyvatele a
rok.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|. Schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace ve prospěch společnosti Přemyslovské střední Čechy, o,p.s.

ve výši 16.000 Kč.
Il. Pověřuje
starostku obce k podpisu předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

18. Schválení účetní závěrky včetně hospodářského výsledku ZŠ Velké Přílepy
za rok 2016
Ing. Hošek informoval, že podklady byly předány tak, jak jsme je obdrželi od účetní ZŠ,

hospodářský výsledek je poměrně vysoký, ale je to hlavně díky tomu, že se zvyšoval
příspěvek, který dává obec škole. Rozdělení této částky do jednotlivých fondů navrhuje
přímo paní ředitelka.
Ing. Kapsa reagoval, zda je možné v reakci na dotazy občanů ohledně motivace nových
učitelů naopak navyšovat odměny pro učitele a kupování nových skříní apod. by mohla
zaplatit obec v rámci jine položky. Vidí nepoměr, kdy v MŠ jde do fondu odměn při menším
počtu zaměstnanců daleko větší částka. Je to ale samozřejmě zcela vkompetenci paní

ředitelky.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Schvaluje
dle ustanovení & 102 odst. 2 písm. q) v souladu s 5 102 odst. 4 zákona o obcích účetní
závěrku roku 2016 základní školy, zřízené příspěvkové organizace, na základě předložených
účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2016 - Rozvaha, Výkaz zisku a

ztráty a Příloha, inventarizační zprávy a zprávy 2 vnitřních finančních kontrol provedených
obcí Velké Přílepy včetně hospodářského výsledku za rok 2016, který činí zisk ve výši

324.881,40 Kč.
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Il. Souhlasí
s rozdělením výše uvedeného hospodářského výsledku následovně: do fondu odměn
24.881 „40 Kč a do rezervního fondu 300.000 Kč.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

19. Schválení účetní závěrky včetně hospodářského výsledku MŠ Jablíčko,
Velké Přílepy, okres Praha — západ za rok 2016
Mgr. Smidžárová informovala, že do fondu odměn posíláme 100.000 Kč, čerpáme ho na

výjimečné akce, jako jsou např. škola v přírodě, částku 181.321,97 Kč z rezervního fondu
chceme v létě použít na rekultivací zahrady.
lng. Kapsa vznesl dotaz, jakým způsobem jsou odměny rozdělovány, zda jsou nějaké
parametry nebo je to na základě subjektivního hodnocení?
Mgr. Smidžárová odpověděla, že rozděluje za účast na mimořádných akcích, jako škola
vpřírodě, otevírání nového pavilonu apod. Průběžně za kvalitní práci odměňuje formou
osobního příplatku. Balík peněz na zvláštní odměny je velmi pohyblivý a záleží na mnoha

faktorech. Návrh odměn z fondu odměn předkládá k souhlasu pí. starostce.
Ing. Kapsa žádá paní ředitelku Smidžárovou o vysvětlení pravidel motivačního odměňování
zaměstnanců. V tento moment není spokojen s odpovědí.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

l. Schvaluje
dle ustanovení 5 102 odst. 2 písm. q) vsouladu s g 102 odst. 4 zákona o obcích účetní
závěrku roku 2016 Mateřské školy Jablíčko Velké Přílepy, okres Praha-západ, zřízené
příspěvkové organizace, na základě předložených účetních výkazů sestavených
k rozvahovému dni 31. 12. 2016 - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, inventarizační
zprávy a zpráv 2 vnitřních finančních kontrol provedených obcí Velké Přílepy včetně
hospodářského výsledku za rok 2016, který činí zisk ve výši 281 .321 „97 Kč.
||. Souhlasí

s rozdělením výše uvedeného hospodářského výsledku následovně: do rezervního fondu
181 .321 „97 Kč a do fondu odměn 100.000 Kč.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

20. Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce Velké Přílepy pro rok 2017
Ing. Hošek informoval, že návrh už byl probrán na pracovní poradě. Aktuálně jsme byli
nuceni udělat v rozpočtu malou změnu, podařilo se nám získat z ČEZu splátkový kalendář a
mohli jsme tedy pod správným var. symbolem zaplatit zálohy za plyn. Díky tomu můžeme
zaúčtovat i přeplatky za plyn od minulého poskytovatele služeb. Druhou změnou je, že účetní
v rámci paragrafů přesunula položku rekonstrukce ul. Pod Hajnicí, aby mohly být zaplaceny
faktury v souladu se splatností. Nová položka je vráceni dotace ze SFDI na červené pruhy u
přechodů pro chodce. Náklady na údržbu po dobu udržitelnosti 8 let těchto pruhů by byly
výrazně vyšší než vrácení dotace.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Schvaluje
předložené rozpočtové opatření č. 2 Rozpočtu obce na rok 2017, které je přílohou zápisu.
Rozpočtovým opatřením dojde vsouladu sustanovením š 16 zákona č.250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke změně závazných ukazatelů rozpočtu obce.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce se nemění.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
II. Bere na vědomí

změnu rozpisu rozpočtu číslo 1 ze dne 13. 2. 2017, změnu rozpisu rozpočtu číslo 2 ze dne
3. 3. 2017 a změnu rozpisu rozpočtu číslo 3 ze dne 24. 4. 2017.

21. Studie napojení obce Statenice na přeložku ||lZ40
Pí starostka informovala, že jednání bylo vyvoláno díky obci Statenice, která začala zvažovat
napojení na přeložku, od projektantů jsme se dozvěděli, že pokud se dohodnou obce a
udělají studií a předají jí kraji, kraj by poté mohl tuto silnici pravděpodobně z evropských
dotací postavit.

lng. Hošek doplnil, že jednání proběhlo 2. 5. 2017, vpodstatě jsme se neshodli, že je
potřeba řešit tuto situaci. Lichoceves informovala o problémech svého katastru, Lichoceves
odmítla s majitelem pozemku ClB property jednat a dala plnou moc k jednání Statenicím. P.

Hrachovec potvrdil, že Středočeský kraj je ochoten tento paralelní projekt dopracovat.
Z pohledu Statenic, pak nabyl dojmu, že jim ani nejde o napojení na přeložku ||/240, ale že
jim jde o odklon dopravy na Roztoky. První jednání tedy proběhlo, Statenice začnou jednat
s majiteli pozemků a o způsobu financování této studie. Zastupitelstvo Statenic není jednotné

a tím pádem to bude problém prosadit.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Bere na vědomí
vývoj jednání obcí Velké Přílepy, Statenice a Lichoceves o pořízení studie napojení obce
Statenice na připravovanou přeložku silnice l|/240.

22. Soudni spor obec vs. Stavokomplet
lng. Hošek uvedl, že jak už byli zastupitelé informováni, proběhlo soudní jednání. Jen

stručně pro připomenutí obec si nárokuje částku 450.000 Kč, za nevyměněné vodoměry a
neodvezený kal. Stavokomplet si naopak nárokuje závěrečné vyúčtování ve výši 163.000 Kč.
Od posledního stání proběhly čtyři schůzky na toto téma, kde jsme stanovili mantinely

350.000 Kč jako vyrovnání ve prospěch obce. První částka, kterou nám jako vyrovnání
Stavokomplet nabídl, byla 100.000 Kč, u druhého jednání Stavokomplet částku navýšil
maximálně na 150.000 Kč. Při třetím jednání to byla částka 200.000 Kč jako finále. Poslední
a konečná nabídka od Stavokompletu je 300.000 Kč a zastavení soudního sporu. Jako
hlavní argument proti jejich pohledávce je, že neuznáváme jejich výpočet vyrovnání.
Stavokomplet udělal revizi a ztoho vyplývá, že požadavek 163.000 Kč je oprávněný. Ing.
Hošek a paní starostka dále vysvětlovali argumenty, proč ukončit soudní spor dohodou a

upozorňovali na rizika spojená s dalším vedením sporu.
lng. Kapsa reagoval, že stanovisko soudce se klonilo na stranu obce. Nerozporuje to, že
navržená částka je špatná nabídka, ale nesouhlasí s poraženeckými argumenty vedeni
obce, které tu zazněly.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|. Souhlasí

s mimosoudním vyrovnáním ve výši 300.000 Kč ve prospěch obce a tím ukončení soudního
sporu o vypořádání vzájemných pohledávek mezi obcí Velké Přílepy a firmou Stavokomplet

s.r.o.
||. Pověřuje
starostku obce přípravou smlouvy o vyrovnání a informování okresního soudu Prahy - západ
o nalezení vzájemné shody na mimosoudním vyrovnání tohoto sporu.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

23. Věcné břemeno — ul. Pod Hajnici
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Pí. starostka informovala, že smlouvu všichni v předstihu obdrželi.
lng. Aulická doplnila, že v souvislosti s rekonstrukci v ul. Pod Hajnicí oslovila místní
obyvatele, že by bylo pro všechny zúčastněné výhodnější, pokud by kabely, které jsou v této
chvíli vedeny přes sloupy, byly vedeny pod zemí,
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

!. Souhlasí
spředloženou smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ve prospěch Česká
telekomunikační infrastruktura as, IČ 04084063 pro uložení telekomunikačních sítí v délce

479 m na dotčených pozemcích par. č. 6/13, 6/10, 70/18, 242 vše v k.ú. Kamýk u Velkých
Přílep za jednorázovou náhradu 4.790 Kč bez DPH ve prospěch obce. Cena je stanovena
s ohledem na skutečnost, že se jedná o vyžádanou investici ze strany obce.

||. Pověřuje
starostku obce k podpisu této smlouvy.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

24. Různé
Stanovení dalšího termínu zasedání hlasováním v rozmezí 12., 13., 14. nebo 15. 6. 2017.
Odpověď na stížnost občanů ulic Vančurova, Nerudova 3 Boženy Němcové na MŠ Maxík je potřeba na další poradě nebo jednání probrat.
Odpověď od pí. Novotné kvůli směně pozemku — z informací které nyní jsou, došlo k dohodě
mezi pí. Novotnou a pí. Pokornou.

Nové obsazeni školské rady za obec, hovořili jsme o tom na poradě, je to tedy: pí. Válková,
pí. Pěkná a p. Tůma,
Retarděry v ul. Boženy Němcové — kraj zamítl odvolání p. Zavijačiče jako nepřípustné, nám
tedy nic nebrání, abychom retardéry v ul, Boženy Němcové umístili.

25. Diskuze s občany
Pro neúčast občanů staženo z programu.
26. Závěr
Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 23.02 hodin.
Uplné znění zasedání je zaznamenáno na CD, které je součástí tohoto zápisu.

Věra Čermáková, starostka

Ověřovatelé

Ing. David ' ečka
ověřovatel
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