Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

dne 20.9. 2017

Přítomni:

8 členů ZO

Věra Čermáková, Ing. Tomáš Hošek, Ing. David Bečka Ph.D., Mgr. Marie Válková, Ing. Petr
Morysek, Ing. Richard Kapsa, Mgr. Radoslav Míhalka, Mgr. Libuše Smidžárová (přišla
v 20:25)

Omluveni:

Ing. Kamila Handlová, PhDr. Jitka Šimková, Ing. Lubomír Šembera

1. Zahájení

Zastupitelstvo obce se sešlo v 19.02 hodin vsále CVA ve Velkých Přílepech. Zasedání bylo zahájeno
v 19.08 hodin a předsedá mu paní starostka, která konstatovala přítomnost 7 členů zastupitelstva, což je
usnášeníschopný stav.

2. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
19.08 lng. Hošek se vzdálil
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
Volí:

a) Zapisovatele: Radka Linhartová
b) Ověřovatele zápisu: lng. David Bečka, lng. Richard Kapsa
e) Návrhová komise: Ing. Tomáš Hošek, Mgr, Marie Válková
Hlasování:
6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
19.10 lng. Hošek se vrátil

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

1. Proti usnesení z předcházejíciho zasedání 14.8,2017 nebyly vzneseny připomínky. Usnesení z předchozího
zasedání jsou platná. Zastupitelstvo bere na vědomí informace o průběhu plnění usnesení zpředchozího
jednání zastupitelstva
2. Ing. Morysek má připomínky ke zveřejněnému zápisu. Považuje ho za nevyvážený a neúplný. Body, které se
týkaly diskuse, bod 6, 9, 13, 16, 17, 24 a 25, Žádá, aby se k zápisu připojila příloha, kde pan Morysek doplní
věci, které si myslí, že v zápisu by měly být také uvedeny. Dále žádá, aby příloha byla zveřejněna spolu
s tímto zápisem a byla s nim uváděna všude.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

Schvaluje předloženy program veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy
QSAřPř-ltd
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Zahájení

Volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
Kontrola usnesení předchozího jednání zastupitelstva a schválení programu jednání
Zprávy starostky a předsedůjednotlivých výborů
Diskuse s občany
Vyhlášení místního referenda
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odpověděla, že ke zjištění dopravního zatížení v centru obce. Pan Hošek _ je to jeden

z parametrů intenzity dopravy. Je to jeden z argumentů k přeložce silnice 11/240. Pan Rykl se
zeptal, proč to obec nezadala Krajské hygienické stanici, která to měří zdarma. Paní Aulická

odpověděla, že obec to potřebuje pro potřeby EIA. Krajská hygienická stanice měří zadarmo,
ale pouze když zjistí, že je potřeba měřit. Bude měřit na ul. Kladenská, ale později než obec
potřebuje výsledky měření. Měření v Kladenske' ulici není zadáno od obce, ale na základě
stížnosti občanů. Pani Aulická zjišťovala, za kolik by provedla Krajská hygienická stanice
stejne' měření. Cena za stejné měření by byla 42 000,- Kč. Dotaz od občanů, zda je někde
v zápise uvedeno, že byla tato cena odsouhlasena. Paní starostka odpověděla, že ne. Bylo to po
domluvě na poradě. Paní starostka má právo podepisovat do 50 OOO,— Kč bez souhlasu
zastupitelstva.
Dále paní starostka informovala o tom, že obec byla vyzvána Krajským soudem k předložení originálu správního
spisu k žalobě, kterou podal přípravný výbor k místnímu referendu. Návrh přípravného výboru byl obci doručen
26.6.2017. Obec dodala soudu veškeré podklady a čeká na vyjádření soudu, které by mělo být k dispozici do

24.9.2017.
Paní starostka dále informovala o přijetí nového zaměstnance do pracovní čety technických služeb. Třem
zaměstnancům byl po vzájemné dohodě zkrácen pracovní úvazek. Tzn. nedošlo k navýšení finančních

prostředků na mzdové náklady. Dále paní starostka omámila, že by k obecní policii měl nastoupit nový policista
(pravděpodobně od 1.10.2017). Obecní policie jedná o možnostech zapojení veřejnosti do převádění dětí na
přechodech,
Kulturní akce _ 17.9.2017 byla zahájena nová divadelní sezona pro děti a promítání filmu.
5.9.2017 otevřena výstava prací žen z věznice ve Velkých Přílepech
8.9.2017 byl promítán dokument Červená, za účasti paní režisérky Olgy Sommerové.
Paní místostarostka Válková uvedla paní ředitelku ZŠ Pavlínu Ben Saidovou a požádala ji o zhodnocení
předchozího školního roku, nastínění vize a směru ZŠ do dalších let a požadavků školy na obec.
Paní ředitelka Ben Saidová zhodnotila předchozí školní rok, kdy měla ZŠ 15 tříd, 343 žáků a 43 zaměstnanců.
Informovala o vzniku loga školy, projektech ve škole, konaných akcích, kroužcích... Došlo k navýšení kapacity

družiny. Spolupráce se SRPŠ. Nové vybavení školy. Elektronické žákovské knížky. Škola získala grant _ na
vzdělávání zaměstnanců a akcí pro děti. Podrobné informace jsou na stránkách školy. V letošním školním roce
má ZŠ 17 tříd, 395 žáků a 50 zaměstnanců. Od letošního roku jsou zavedeny čipy do školní jídelny. V provozu
od 1.10.2017. Plány do budoucna _ elektronická třídní kniha, nový školní web a revitalizace školní zahrady a
volejbalového hřiště. Paní ředitelka požádala obec o výstavbu nové školní kuchyně, nove' tělocvičny a vlastních
prostor pro družinu. A požádala o úvahu o výstavbě nových tříd, pokud bude dále pokračovat nárůst žáků. Paní
ředitelka poděkovala obci za vstřícný přístup k řešení problémů s kapacitou, rekonstrukcí a vybavením školy.
Pan Kapsa poděkoval paní ředitelce za změnu přístupu vedení školy k řešení problémů. Požádal o stanovení
termínu, kdy by se zastupitelstvo sešlo s vedením školy k projednání strategie do budoucna a investičních priorit.
Paní místostarostka Válková poděkovala paní ředitelce a personálu školy za zvládnutí náročného období

rekonstrukce školy a změn, které tam nastaly. Dále poděkovala paní Aulicke' za práci při rekonstrukci školy a
poděkovala za školskou radu a rodiče vedení obce za starost o školství v obci. Všechny ženy, které se velkou
měrou přičinily o rekonstrukci ZŠ Velké Přílepy, tedy paní ředitelka Ben Saidová, paní Aulická a paní starostka
Čermáková, obdržely zrukou pani místostarostky Válkové, jako poděkování za svou práci, kytici řezaných
květů. Předání kytic bylo doprovázeno potleskem převážné většiny zastupitelů a přítomných občanů. Paní
Válková informovala zastupitele o schválení výdejny v ZŠ od hygienické stanice pouze na 250 jídel (žádáno
schválení na 300).

Místostarosta pan Hošek informoval o výsledku poptávkového řízení na energie na rok 2018 a 2019. Za plyn
ušetří obec 186; Kč na 1 MWh, u elektřiny na veřejném osvětlení ušetří 154,— Kč na 1 MWh. Roční úspora cca
90-100 tis. Kč. Ceny jsou íixovány na 2 roky. Od 1.1.2018 bude dodávat plyn a elektřinu obci firma E.ON.
Pan Morysek poděkoval, že se na zastupitelstvu dozvěděl vše o otevření školy a o nic nepřišel, když se nemohl
zúčastnit slavnostního zahájení a předání kytic. Budovu si přijde prohlédnout individuálně.

Zprávu za stavební výbor přednesl pan Mihalka. Stavební výbor se nesešel. Bylo několik dotazů, některé se již
vyřešily. Upozornění na stavbu v H-systému ul. Suková (pracovní doba, rušení nočního klidu). Parkování auta
mix v ulici Suková. Dokončení komunikace Pod Hajnicí a Pod Lomem — jsou tam některá místa, kde provedené
práce nemají potřebnou kvalitu (osekane' žlaby...). Stavební výbor se obrátí na stavební úřad a vyhotoví o tom
zprávu. Pan Kapsa se zeptal na průběh přípravy nového územního plánu. V minulosti byl problém v komunikaci
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zkolaudovat, dokud nebude zkolaudována příjezdová komunikace. Když naposledy hovořila paní Aulická
s jednatelem společnosti ClB v jiné záležitosti v jiné obci, tak se ho zeptala, jak vidí dokončení ulice Sukova a
předání obcí. Jednatel společnosti řekl, že jednají se Stavebníkem řadových domů, protože je již nevlastní,

ohledně dokončení parkovacích stání. Všechna parkovací stání dodělá CIB & přefakturují je. Paní starostka:
V zájmu stavebníků je, aby to bylo dokončeno, jinak nebudou zkolaudovány domy. Pan Schwarz: Jenom pro
zajímavost. CIB se k situaci nějak staví, ale zároveň to využívá k tomu, že kdokoliv tam něco chce z této lokality
a potřebuje jejich souhlas nebo vyjádření, my vám to dáme, ale zaplaťte. Paní Aulícká: Toto obec ovlivnit
nemůže. Pan Schwarz: Obec nemůže ovlivnit, že chtějí peníze, ale může ovlivnit to, že to vnějaké době
převezme a tento problém zmizí. Paní Aulická: Pokud převezme nedokončené komunikace, ale nevím, zda
zastupitelstvo se někdy neusneslo, že se budou přebírat pouze dokončené komunikace. Tady je důležité, aby
postoj obce byl konzistentní, protože toto není jediný případ. Paní starostka: Myslím si, že tlak je tam dostatečný,
protože ti noví co tam staví, a nebudou moci zkolaudovat, vyvinou tlak na to, aby komunikace byly
zkolaudovány a mohly být zkolaudovány domy. Pan Schwarz: ClB je jedno, že se to nezkolauduje. Má
komunikace. Domy už ne, už jí nepatří, neprodávají je. Nás zajímá ale to, jestli za námi někdo přijde a řekne,
zaplaťte tady parkovací místa, protože to sousedí s našima pozemkama. Protože taková myšlenka byla. Pan
Kapsa: Nemáte žádnou povinnost to zaplatit. Paní Aulická: To je váš osobní postoj a obec není schopna to tady
vyřešit. Vy jste si kupovali nemovitosti, které jsou napojeny na nedokončenou komunikaci. Všichni, kdo si
koupil nemovitost v této ulici, tak v době koupě znali stanovisko odboru dopravy, kde bylo jednoznačně řečeno,

že je nutno dokončit komunikaci. Že bez dokončení komunikace nelze užívat domy a nelze zkolaudovat
komunikaci. S tím to všichni nabyli. To je rozdíl, když si koupím dům, kde komunikace není, tak je cena za m2
jinde, a když si koupím dům, kde komunikace je napojená na komunikace. Pan Schwarz: Dobře, tady se dal
neposuneme. Ale zajímá mě, když domy nebudou zkolaudovány, protože tam nebudou parkovací místa. A ty
parkovací místa budou před mým pozemkem, znamená to tedy, že to jsou parkovací místa, která jsou pro ty
obyvatele domů přes ulici? Paní Aulická: Domy nebudou zkolaudovány proto, že nebude zkolaudována
komunikace. V ten okamžik ty domy nemají zajištěný přístup, proto nebudou zkolaudovány domy. Komunikace

byla povolena v nějakém rozsahu, a když se povoluje větší lokalita, tak je potřeba vyřešit i dopravu v klidu.
Nejen parkovací místa pro ten daný dům, ale i jsou tam i určité počty parkovacích míst pro potřeby návštěv.
Takto to tam bylo povoleno. Pokud se chceme vrátit do doby, kdy se neřešila doprava v klidu, protože nebylo
tolík požadavků na parkovací stání a chce obec mít takovou lokalitu a přebírat ji do majetku, tak třeba změní
zastupitelstvo názor a požádá o změnu stavby před dokončením. Ale myslím, že by to bylo v rozporu s hájením
veřejného zájmu. Pan Schwarz: Dobře. Obec přijme komunikace ve chvíli, kdy budou takto kompletně
dokončené, jak bylo odhlasováno. Včetně parkovacích míst. Paní Aulická: Nemůžeme jinak. Vždyť by odbor
dopravy porušoval zakon, pokud by říkal, já to zkolauduji a parkovací místa mě nezajímají. Paní starostka:

Rozestavěne komunikace nemůžeme přijmout. Pan Morysek: Nemůže vás nikdo nutit, pokud jste neuzavřeli při
koupi nemovitosti smlouvu s CIB, že jste povinen hradit část jejich nákladů na dobudování komunikace. Tak oni
nemají žádnou zákonnou páku, aby to vymáhali. Oni se zavázali, že dokončí komunikaci, Vy jste si koupil
nemovitost stím, že oni tu komunikací tam prostě dokončí. To je jejich majetek, jejich povinnost. Jestli mají
další smlouvy s někým jiným jinak postavený, je to jejich problem. To je čistě jejich problém. Pokud jste se ve
smlouvě nezavázali, že na tu komunikaci přispějete, a že to místo je vyloženě pro vás. Že vy si koupíte to místo,
že na něj máte nějakým způsobem výhradní právo, tak není důvod, aby vás k tomu nutili. To že se to snaží na

někoho hodit, to jsme tady zažili za ty léta, co jsme vyjednávali s investory x-krát. Vždycky se snaží někde
získat peníze, je to byznys. 0 nic jiného nejde. Takže ano, bude asi trvat, ale později pochopí, že pokud chtějí,
komunikaci dodělat a předat, tak to prostě musí dokončit za peníze vlastní nebo někde jinde získat, dodělat.
Z koho je dostanou, je otázka. Je to váš „dobrovolnej“ nebo pod nějakým tlakem příspěvek. Pokud vás vydírají
způsobem, když potřebujete nějaké povolení a oni vám řeknou, zaplaťte a my vám písemný souhlas s něčím, co
chcete třeba stavět, tak je to potom věcí obchodu. Ale ne toho, že byste měl povinnost zaplatit. Pan Schwarz:
Nechtěl bych vyplnit půlhodinu diskusí jen o tom, ale aby nezapadl počet navýšení těch domů. Pan Morysek:
Tak to jejiná otazka. Kdo povolil navýšení počtu domů. Paní Aulická: Nikdo nepovolil. Pan Morysek: Tzn., je

to podle stavebního povolení. Paní starostka: Je to úkol pro stavební výbor, ať to zjistí na stavebním úřadu. Paní
Aulická: Dala jsem podnět k prošetření k dodržení světlých výšek v suterénu a jsem toho názoru, že stavebník se
tam dopustil porušení stavebního povolení. Tak jsem dala podnět. Je to spekulace, třeba i moje domněnka.
Pan Rykl: Já jsem v roce 2016 v srpnu tady vznesl na obecním zastupitelstvu požadavek, aby začal urychleně
jednat a řešit Kladenskou ulici, protože situace je tam neúnosná. Tak se chci zeptat, co za ten rok a jeden měsíc
bylo vyřešeno. Kam se to posunulo. Pan Dias: Já se ktomu přidám. Konkrétní dotaz. Jak postupují práce se

zadáváním projektu na chodník. Paní starostka: Ja' bych zase poprosila paní Aulickou, protože ty práce byly
zadány. Paní Aulícká: Studie byla zadána dvěma projekčním kancelářím. Pan Dias: A už byla zadana? Před
měsícem ještě nebyla. Paní Aulická: Už je zadaná. Pan Kapsa: Kdo dal mimochodem to zadaní. Protože, když
jsme se domlouvali na zastupitelstvu na pracovním jednání na tom, že to bude zadáno, tak že si s těmi, kterým to
budeme zadávat, sedneme & řekneme, co od toho očekáváme. A věci, které jsme se bavili. Potřebujeme širší
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Kumpošt poradce jako oficiální samozřejmě ne. To by musel mít smlouvu. Ale obrátili jsme se na něj,.. Pan
Kapsa: Jájsem se ptal jestli má smlouvu. Paní starostka:. .jako na odborníka, který nám byl doporučen panem

Šemberou, předsedou dopravního výboru. Takjsme si pana Kumpošta pozvali. Řeklijsme jak se situace má a
pan Kumpošt vzhledem ke své erudovanosti nám slibil, že nám zašle vyjádření k EIA. Ale, vy si myslíte vážení
přátele ano, že na „tý“ obci to chodí tak, že na všechno jsou jako smlouvy, když někdo řekne dvě věty nebo
napíše 5 vět. Že hned na to napíšeme smlouvu. Jako pan Kumpošt to mohl udělat zcela zdarma, že jo Pan
Morysek: Jestlije to zdarma, tak proč to řešíme. Paní starostka: Já nevím, proč to řešíme. Zdarma to není, aleje
to součást. .Víte co . „Pan Morysek: Zvláštní, že pan Šembera netušil, že takový stanovisko pan Kumpošt

udělal.
Pan Samuel: Jste směšný, jak se tady dohadujete. Před chvilečkou jsme tady slyšeli zprávu od paní ředitelky,
která tady vyslovila, že tady sdružujeme až 500 dětí, Snažíme se jim vytvářet prostředí ekologické atd. A teď vy
se tady směšně dohadujete... Paní starostka: Je to směšný, ano. Pan Samuel: Nechte mě domluvit! Já jsem vás
taky nechal mluvit. A „teďkom“ prostě tady místo, aby my jsme se snažili všichni jako občané této obce a vy
jako představitelé, které jsme volili, abysme tady táhli za jeden provaz. Zabránili tomu, tomu „zvěrstvu“ co se
tady chce udělat, tak se tady dohadujete jak malý děti. Jste směšný, opravdu jste směšný. Paní starostka: Já vím,
že je to směšné. Samozřejmě, ale já jsem tu otázku nepoložila. Rozumíte? Nám o to jde opravdu, aby ta doprava
tady nejezdila. Paní Podskalská: To bude jezdit támhle, kolem obytný zóny! Paní starostka: Ale vy jste asi...
Prosím vás,. Pan Samuel: Já to sleduju. Nemusíte mě poučovat! Paní starostka: Já vás nepoučuju... Pan

Samuel: Já to sleduju. Z vašich emailů a všeho. Takže informace mam, Jo. Ty informace tady jsou mezi lidma.
Nemějte nás za hlupáky! Paní starostka: Ale já vás.„ Pan Samuel: Víte o tý Kladenský, dyť tam nejsou vůbec
chodníky. Tam nemůžete ani přejít, proboha. A vy se tady dohadujete „vo ňákejch“ studiích a já nevim „vo
čem“! Paní Podskalská: Tady trva rok než se na nečem tady domluvíte, co má „bejt“ na Kladenský? Vždyť tam
chodíme dennodenně, Všichni. Nebo jedeme autama. Pan Samuel: Vždyť se tam běžte projít, tady 2 „tohodle“
areálu se stala normální zóna na parkování. Paní Podskalská: Podívejte se z okna, jak to tady vypadá. Podívejte
se, jak to vypadá v ARI v obytný zóně. Je to jedno velký parkoviště. Tady se dohadujete, že vám tady pánovi

nezkolaudujete baráky, že tam není nějaká komunikace. Pan Samuel: Běžte se tam podívat! Je tam samá
dodávka. Zarostlý chodníky. Propadají se chodníky, „čurbes příšemej“. Paní starostka: A kde je zarostlý
chodník? Paní Podskalská: V ARI. Pan Kapsa tam bydlí. Může se tam podívat Taky určitě to ví. Pan Samuel:
Jsou tam nějaký brigádnici, kteří ani svoji službu „nesplnějť Hlavně, že se jim „proplatěj “ peníze. Jo, rozpadá se
to tam celý. Vždyť je to 15 let starý areál. Tady se bijete v prsa Paní starostka: Kde myslíte konkrétně? Paní
Podskalská: Stačí se tam podívat, Když půjdete od školky kousek dál, tak jsou chodníky zarostlý. Paní Válková:
Byla tam naše údržba. Pan Samuel: Tak jim seberte prémie! Paní Podskalská: Tak se tam klidně ted' pojďte
s náma podívat. Projděte si to! Vykašlete se tady na to sezeni a projděte si ten areál! A uvidíte vaši práci. Tam si

vypíchnete oči i o keře, když jdete po chodniku. Jo, takže možná by bylo zapotřebí, kdybyste se zvedli tady
z úřadu a šli se tam projít a nejenom pracovníci údržby. A jestli je platíte, tak je platíte úplně zbytečně! Paní
Válková: Nezlobte se, ale jí si myslím, že v tomhle bychom s dovolením mohli trošku spolupracovat. Pocházím
z Moravy a možná jsou tam jiné zvyky. Ale já jsem si přivezla ten zvyk, že chodník před svým domem si udržují
sama. Paní Podskalská: To jsou veřejné chodníky! Paní Válková: Já vím, že ...Pan Samuel: Tak si je udržujte!!!
A nenoste si sem nic z Moravy! Paní Podskalská: Na obchvatu chodník nemáme. Jsou tam chodníky jenom
z jedné strany. Paní Válková: Ale dnes tam opravdu byla údržba a sekali travu. Paní Podskalská: Sekají travu?

Pan Samuel: A nechají hromady, všude to hnije akorát! Paní Podskalská: Já jsem psala email na jaře i na obec.
Nikdo mi no tam ani nezveřejnil, nikdo tam ani neodpověděl. Když jsem psala, že se tam zanášejí kanály, že tam
potom neodte'ká voda, potom co posekají trávu. Že tráva tleje. Nekoukejte na mě, jako když nevíte, která bije
Běžte se tam podívat. Běžte se podívat k MŠ, máte tam posekanou trávu a taky neshrabanou. Pan Samuel: To je
vidět, že sedíte tady jenom! Projděte se mezi těma „ulicema“ To samý co říká pán támhle, ten aby se tam bál
opravdu v tý zatáčce vyjít z baráku. Pan Samuel: No dejte tohle všechno do zapisu. Já chci odpovědi na tohle to!
Na parkování, na údržbu areálu atd. Já to chci do zápisu. Paní Podskalská: Propadají se tam kanály, Pan Samuel:
Parkování aut tam, firemní nahoře Boženy Němcový. Vždyť tady byly zákazy aut. Auta měla parkovat na

parcelách a najednou ztoho tady máme jedno veliký parkoviště. A to je vaše zásluha, že to nehlída'te! Pan
Kapsa: Tak těch aut obecně přibylo a parkovacích míst tolik není. Pan Samuel: Ne parkují tam normálně firemní
auta. Ty tam nemají co dělat. Paní Podskalská: Jenom váš soused tam má 3 dodávky mimo parcelu. Co se tam
„ted'kom“ nastěhoval. Pan Kapsa: 3 dodávky tam stoji výjimečně. Má tam většinou jednu. Pan Samuel:
Nebudem se dohadovat. Vy víte, že Božena Němcová je plná aut. Pan Kapsa: To vím, že je plná aut, ale je to
způsobeno, že lidi mají 2-3 auta na rodinu. S tím nikdo nepočítal historicky. Ani před těmi 15 lety. Kam chcete
ty auta dát? Na pole nebo jako co? Pan Samuel: Ne udělejte tady veřejne' parkoviště ztoho! To bude vůbec

nejlepší. Nic jinýho bych od vás neočekával, Pan Hošek: Jaké máte řešení s tím parkováním? Pan Samuel:
Nebudu vám říkat, vy jste tady od toho, abyste to řešili, Pan Hošek: Děkuji za pomoc. Pan Morysek: Byl tady
projekt, který se projednával asi před 2 lety. Bylo tam vyčleněno několik parkovacích míst na mnoha místech,
protože když to byla obytná zóna, tak oficiálně se tam parkovat nesmí. Je to porušení zákona a je to tak pořád.
Akorát, že ...Pan Samuel: Jezdí se tady 100 km rychlostí! Pan Morysek: Kolem toho došlo ktěžkému sporu.
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Zastupitelé byli osočovani, že ztoho mají mít nějaký osobní zisk nebo nevím co. Nakonec tady většina
zastupitelů, já jsem byl proti, jsem chtěl, aby to pokračovalo. Většina zastupitelů odhlasovala zastavení tohoto
projektu. Náklady na značení měly být asi 100-150 tis. Kč. Pan Štengl, tehdy předseda dopravního výboru, který

to připravoval, byl velice znechucen. Rok a půl to dalo práce a pak chodili a osočovali, napadali ho tam někteří
občané, nebudu je jmenovat. Už jsou po smrti, Pan Samuel: Tohle to není odpověď. Pan Morysek: Je to
odpověď! Pan Samuel: Není to odpověď! Pro mě ne! Pan Morysek: Došlo tam k tomu, že polovina lidí v ARI
byla pro zřízení parkovacích míst a druhá polovina byla proti. A ty dvě nesmiřitelné skupiny. Zastupitelé byli
mezi mlýnskými kameny. Nakonec zastupitelstvo většinově, což je nutno respektovat, že se projekt zastavuje.
Zůstane stávající stav. Bez řešení. Což si myslím, že není dobře. Asi by to chtělo, proto bych hlasoval, aby se
vprojektu dále pokračovalo. Aby byla parkovací místa jasně vyznačena a parkovalo se pouze tam, kde je to

bezpečný. Aby se tam dali omezení. Bylo to připraveno, ale zastaveno. Tady jsou ti, kteří pro to hlasovali, tak se
jich zeptejte proč. Pan Samuel: Dejte to do zápisu všechno. Paní starostka: Ano, je to v zápise. Pan Samuel: Chci
na to odpovědi! Nebo nechtějte, abysme se chodili. Paní Podskalská: A můžu se zeptat, jakým způsobem byli
obyvatelé ARI vyzvání ktomu, aby se vyjádřili kparkovacím místům, Morysek: Byla veřejná diskuse. Pan
Štengl řekl, že chce veřejnou diskusi. Paní Podskalská: A kde se to řeklo. Pan Morysek: Tehdy ještě fungovala
obecní diskuse. Mámjí někde založenou, když budete mít zájem, můžu ji poslat emailem. Některé ty příspěvky
byly skutečně nechutný, když to řeknu škaredě. Některý byly dost osobní. Takže většina zastupitelů řekla, že od
toho obec dá ruce pryč a zastavila to. To je výsledek toho, jak se tam někteří lidé začali hádat a byla ztoho

válka. Je to 4 roky zpátky. Paní Válková: Pan Štengl kvůli tomu nechtěl kandidovat, protože si s občany neví
rady. Pan Morysek: Snažil se o něco, ale prostě ho lidé tady, tak znechutili, že řekl, nebudu se snažit. Paní
Válková: To byl člověk, který se do toho vrhnul a byl vstřícný. Paní Podskalská: Já vám klidně nafotím ty
chodníky zítra. Morysek: Údržba, to je další problém. Pan Samuel: Ještě bych chtěl ke škole. Tady se hovoří o
tom, že budete budovat někde stravovací zařízení, někde družinu, někde támhle. Já si pamatuju, že když jsme se
sem nastěhovali, že asi předchozí vedení obce zvažovalo, tady na tý zelený louce úplně novou školu. Proč to
tedy nepostavíte na zelený louce, kde můžete mít jídelnu, můžete tam mít sokolovnu. Můžete tam mít všechno

pod jednou střechou! A ne to roztahat. Jídlo budete tahat z jednoho konce. Nechte mě domluvit! Ja vás taky
nechám domluvit! Morysek: Já vám to řeknu. Já jsem u toho byl, když se to projednávalo. Byl tady projekt,
dokonce visel a možná ještě je na stánkách obce. Pan Samuel: Se to kolíkovalo. Já si to pamatuju. Morysek:
Bylo to ještě z doby těsně po revoluci, byl to velký areál. Odhadované náklady tehdy byly asi 150 mil. Kč v roce
1993-95. Dnes asi tak 300 mil. Kč odhaduju v cenách dnešních. Pan Samuel: Ale to ještě v roce 2002. Morysek:
V roce 2002 jsme přebírali zadluženou obec. Obec měla dluhy, dost problémů, tak jsme tehdy řekli, že 150 mil.
Kč nám nikdo neda. Tak se šlo cestou postupných kroků. Máme stávající budovy, ty zrekonstruujeme. Tehdy se
udělala družina. Pan Samuel: To mi neříkejte, že to děláte postupně. Proč se tedy nesnažíte. Chcete, abych
mluvil k věci, tak mluvím k věci. Proč je to roztrhaný. Budete mít támhle družinu, támhle jídelnu, támhle „..to
je na nic. To vám řekne nejlíp paní ředitelka tady, že když máte věci pod jednou střechou. Děti si dojdou na
A můžu stavět věci. A mohli jste klidně začít s touhle tou budovou a tu
jídlo, dojdou si do šatny, dojdou si
Jedno patro. Statik povolil jedno patro u každé budovy. Občan:
Morysek:
začít rozšiřovat. Tu co jste nastavěli.
Pan Morysek: Není prostor. Paní starostka: Prosím
tělocvičnu.
tomu
dejme
tu,
třeba
Tak tam můžete postavit,
abychom se dostali k programu. Bude diskuse
hodin,
devět
Je
pryč.
hodiny
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vás, měli
ještě na konci. Paní Smidžárová: K tomu projektu, o kterém tady mluvíte. Ano, byl udělán kdysi projekt, ale

nebyl na tak velký počet dětí. A potom pokud ty budovy mely přizpůsobit parametrům, té kapacitě, tak ta plocha
vůbec nestačí. Protože se tam musí respektovat nejen ochranné pásmo. V současné době budeme rádi, když se
tam vejde sportoviště pro děti. To je asi všechno co můžu k tomu říci. Pan Samuel: Děkuju. Ne já jsem jenom
chtěl říct k tomu, že podle mého názoru je lepší řešit to jednou budovou nebo souborem několika budov, Pan
Morysek: Je to ideální stav. Problém je, že stávající budovy musí být stále vprovozu. Když uděláte nové
budovy, co uděláte s těmi starými. Budete je držet jako prázdné na náklady obce. Je to o penězích a o realitě
provozu. Takže řešení postupných kroků, které se realizovalo, funguje, Kapacita je dostatečná. Máme 7 tříd
družiny, Paní Aulická: Dnes máme 515 žáků. Projekt za 150 mil. Kč by nestačil a bylo to za podmínky, že

zbourate budovu II. stupně. Kam by děti šly? Nebyla by kapacita, která je dnes. A není pravda, že děti jedí
vjíných budovách, než se učí. Pan Samuel: Ale dováží se jim tam jídlo. To jídlo je studený. Paní Aulická:
Prosím vás, jídlo není studené a jídlo se běžně dováží. To je dnešní trend. To že se dovážíjídlo, v tomto případě
asi 200 metrů v termonádobkách. Mají na to zařízení. Paní Podskalská: Nech jí domluvit. Paní starostka: Už
uplymulo 30 minut k diskuzi, Budete mít možnost ještě na konci. Paní Aulická: Autem v termoboxech. To je
normálně horký. Paní starostka: Další bod programu. Pan Samuel: Původně měla ta jídelna stavět tady někde
vtom areálu. Paní Aulícká: Vývařovna. Pan Samuel: Bude se tam stavět? Paní starostka: K tomu dojdeme, když

chvilku počkáte. Pan Samuel: Počkám. Paní starostka: Děkujeme.
Vyhlášení obecního referenda — přeložka 11/240
6.
Paní starostka sdělila, že na minulém zasedání zastupitelstva bylo schváleno, že bude vyhlášeno referendum
zastupitelstva k přeložce 11/240. Mezitím výbor pro místní referendum dal podnět k soudu. Od soudu přišla obci

výzva kdoplnění. Aby obec poslala nějaké materiály do 5 dnů. Tzn. přílohy k referendu, podpisové listiny
samotné. Vše bylo do 5 dnů posláno a odevzdáno na soud. Nyní se čeká na výsledek. Teď je obec v situaci, že
ví, že referendum bude. Do konce týdne by mělo být vyjádření od soudu. Nevíme, zda referendum vyhlásí
zastupitelstvo nebo zda soud dá za pravdu přípravnému výboru a vyhlásíme referendum stěmi původními
otázkami. Pani starostka konzultovala toto s právníkem. Jediná cesta je, aby dnes, kvůli splnění termínů, aby se
konalo v době voleb, musí se neprodleně vyhlásit. Dnes bychom vyhlásili referendum zastupitelstva, s tím že
pokud přijde rozhodnutí soudu, že platí původní otázky. Že jsou relevantní, tak bude vyhlášeno referendum
sotázkami původními. Pan Morysek: Myslím si, že takto formulována otázka je zavádějící. Paní starostka:
Můžeme ji doplnit. Pan Morysek: Napojení na Svrkyňskou je takové zvěrstvo. Tak mi přijde zvláštní, že to
chcete mít tady jako otázku. Ty lidi to navádí, že ano nebo ne. Paní starostka; Teď tomu docela dobře
nerozumím. Takže Petře, napojení na Svrkyňskou, napojení na Kladenskou. Pokud nebude napojení na
Svrkyňskou, pojede vše Kladenskou? Morysek: „Ježíšmarja“, už dva roky se snažíme bavit o tom a Šembera
vyjednal a dokonce se to tady vyhlašovalo veřejně jako velký úspěch, Že se podařilo posunout sjezd ze
Svrkyňské až na úroveň mezi Přílepy a Turskem, aby byl na úrovni skládky. Aby všechny nákladní vozy, a to je
ten hlavní důvod, proč ten sjezd je tady plánován, jezdily přímo na skládku a vyhnuly se všem obcím. A vy
chcete říct, že když víme, že když budou dva sjezdy blízko sebe, že chcete zlikvidovat mezi Přílepy a Turskem a
navádíte to naprosto scestným sjezdem na Svrkyňskou. Všechny náklaďáky budou jezdit kolem školy, to je cíl
obce. To jste totiž napsali do toho stanoviska kEIA. Takže jestli je tohle teď změna strategie obce, když
Šembera rok vyjednával, aby to bylo jinak. Tak to chci vysvětlit. Paní starostka: Petře, můžu. My jsme nikam
nenapsali, ani neřekli, že chceme zrušit sjezd na skládku. Morysek: Ano, ale řekli jste, že chcete na Svrkyňskou a
podle jednání víme, byli jsme na jednání skrajem. Kraj to jasně řekl, když bude sjezd u Turska, tak další
nejbližší je možný na úrovni Kladenske a nelze ho posunout nikam. Paní starostka: Proč je možný na úrovni

Kladenská. Morysek: Nech mě domluvit, děkuji. Takže ty odstupy jsou dané normou. Tzn., že bude-li sjezd na
skládku mezi Turskem a Přílepy, tak nejbližší další sjezd je Kladenská. A může ho odsunout se Statenicím, ale ty
stím nesouhlasí nebo ho ponechat na Kladenské, Řešilo se, jestli Kladenská ano nebo ne. Víme, že White Trans
potřebuje nějaký výjezd. Takže jestli bude výjezd od White Transu ke Svrkyni nebo na Kladenskou až ke
Statenicím, to se musí dojednat. Ale výjezd na Svrkyňskou likviduje výjezd na skládku. Takže pokud si tohle
neuvědomujete, tak jste tady 2 roky nebyli a nevíte o tom vůbec nic. Proto jsem se rozčiloval, když pan Hošek
říkal, že se k tomu nikdo nevyjádřil. Paní starostka: Petře, nemáš pravdu. Morysek: Pan Šembera, když jsem se
ho ptal, zda viděl stanovisko odborníka, řekl, že to neviděl, že s tím naprosto nesouhlasí. Je to proti tomu co tady
2 roky vyjednával. A taky na to jednání, pokud vím, nepřišel. Že s tím nechce mít nic společného. To je vše co se
k tomu dá říct. Paní starostka: Já bych na to reagovala. Petře nemáš pravdu. Nemáš pravdu v tom, že když nám
někdo říká, že není možný nájezd, vždyťje to II. silnice. Na 11. silnici jsou možné, to ti potvrdí paní Aulická, že
na dvojku jsou možné výjezdy na kratší vzdálenosti. Tohle přeci není možné. Nikdo nerušil, ve vyjádření není,
že bychom chtěli zrušit sjezd na skládku. Protože chceme dopravu rozptýlit. Sám jsi řekl, že je nutný, aby byl

výjezd přes Kladenskou, protože jinak White Trans & DPD budou jezdit přes Kladenskou do obce. Morysek:
Jestliže uděláte samostatný sjezd na Kladenskou, bude to White Trans vyhovovat, sice lidi z ARI budou jezdit
přes Kladenskou dál, což je škoda, protože 1/3 obce, podle mě by to pro ně bylo také výhoda přímé napojení.
Dva roky to tady probíráme, bylo speciální jednání, ale pochopil jsem, že pokud bude sjezd na skládku, tak další
je možný až na Kladenskou nebo dál. Rozhodně ne blíž. Takže jestliže říkáte Svrkyňská, tak tím likvidujete
sjezd mezi Turskem nebo Kladenskou. Paní starostka: Nechceme likvidovat. Morysek: Ale tak to je. A já tomu
projektantovi věřím. Pan Hošek: Já vám k tomu řeknu pouze jedinou větu, která je napsána ve vyjádření. I nadále
trváme na přímém napojení skládky v Úholičkách na přeložku 11/240 mimo zastavěné území obce Velké Přílepy.
Morysek: Ano to tam nebylo. Až po té, co jsem já napsal naštvaný email, a to pan Hošek lže, se nikdo
nevyjádři1„. Paní starostka: Važ slova. Morysek: Tak se ve stanovisku změnili dvě věty, že na Kladenské to
může být a nemusí, protože předtím říkali, že to zruší na Kladenske' a nebude tam žádný sjezd. Což by vám asi
vyhovovalo, ale já to kvůli White Trans, považuji za špatné a kvůli ARI a potom tam řekli, že ano. Přidali tam
větu, že nebude a zmínili se o té skládce. Ale vzhledem k tomu co nám, řekli chlapci zkraje a z projekčního

týmu, tak je to prostě naprosto nesmysl. A tady v tom referendu není o výjezdu na skládku nic, Tady je pouze, že
chceme nájezd na Svrkyňskou. Občan: v kterém referendu? Morysek: To je ta otázka, co teď paní starostka chce
tady vyhlásit. Referendum obce. Ten návrh otázky. Já vám ho přečtu návrh otázky. Pan Dias: Můžu tu
technickou pane Morysek, aby to neuteklo někam dál. Můžu prosím jednu minutu? Otazka počtu sjezdů, je
otázka náběhové rychlosti, poloměrů a rozhledcvých trojúhelníků, Mě to vůbec nebaví, ale nastudoval jsem si to.
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Tzn, že pokud kraj nám a vy jste mu to už snad i prokoukli, nám sem chce strčit maskovanou dálnici, proto aby
měli sjezdy po 4 kilometrech. V tom případě budou všichni tvrdit, že to nelze dělat sjezdy na každou
rozptylovou silnici. Pokud do bude obchvat obce, jako jsou jiné, kde jsou úrovňově křížené, kruhové objezdy a

každá psi bouda je připojená, tak potom je náběhová rychlost 60-70 km/hod. a sjezdů, může být kolik chce.
Takže pokud přijmete defenzivní politiku vtom, že nám sem strčí maskovanou dálnici, tak potom to opravdu
nejde. Pokud to bude obchvat, který nebude lákat tranzitní dopravu, tak v tu chvíli může být rychlost snížena a
můžou tam být úrovňově křižovatky a může být napojeno vše, včetně skládky. Děkuji za tu minutu.
Paní Aulická: Je potřeba říct, že EIA, která se projednávala, ač má přílohy, kde graficky jsou znázorněny silnice
parametrů dalnice, tak počítá s rychlostmi a se vším na silnici II. třídy. Paní starostka: Není důvod proč to tam

nenavrhnout. Pan Dias: Důvody nebude teď příliš pitvat, že by to mohl někdo napadnout, ale jsou vtom další
detaily, které jasně svědčí o tom, že to je příprava na dálnici. Ale nebudu to říkat veřejně, protože se to teď
nahrává. Protože to nemáme teď před sebou, ale dobře jsem si proštudoval tvar křižovatek a dospěl jsem k jistým
závěrům, co se ještě chystá z těch křižovatek, jakjsou nakreslené. Pan Morysek: To nemůžeme podsouvat, právě
to jsou domněnky a nemůžete to doložit. Ale pokud vím, tak trvali na tom, že naběhová rychlost bude 90km/hod,
a pak co jsem řekl, platí. A oni řekli jasně, pokud chceme, aby tady byla páteřní komunikace, která bude
kapacitní, tak nemůžeme snižovat rychlost. Jinak kapacita klesá a budou kolony. Musíme udělat vše proto, aby

vozidla odjela z lokality. Pokud oni jsou zadavatelé a zajišťují finance a my jsme ti, co pouze můžou mít
připomínky a nějaké návrhy, tak na nas nemusí brát zřetel. A v takové pozici my jsme. Když oni řeknou, bude
tam 90 km/hod. a odstupy nesmí být blíž, než a další sjezd může být až.., a my řekneme ne, ne, ne. My chceme,
abyste dali sjezdů víc, tak se s námi vůbec nebudou bavit. Vím, jak to funguje. Občan: Nebylo by možné, aby
zastupitelstvo začalo prosazovat variantu „C“, která je za Noutonicemi? Tím by se vyřešily veškeré tyto
problémy. Rozptýlila by dopravu dříve, než jsou Přílepy a v zóně, která není zastavěna. Kraj tuto variantu, která
je napočítaná & je k tomu dokumentace. Investor tuto variantu zavrhl, protože je řádově o 5 miliard dražší. Pan
Kapsa: My jsme tady měli tuto variantu, diskutovali jsme jí. Na Váš návrh vzniklo usnesení zastupitelstva, aby
vedení obce prosazovalo oddálení od obce. Usnesení před rokem a půl. Pote' pan Hošek jednal na kraji a dostali
jsme informaci, že ho s tím poslali „do háje“. Pan Zaviačič: Bohužel nikdo z vás tu dokumentaci nečetl.
Prohlédli jste si jeden výkres, jinak byste se nemohli vyjadřovat červená a modrá varianta. Varianty jsou a), b),
bl) a c). S tim, že c) kraj odmítl pouze z finančních důvodů. Paní starostka: A technických _ musel by být most.
Pan Zaviačič: Z hlediska zemědělství lepší než val. Je to dražší, což nemá z hlediska EIA vůbec žádnou platnost,

je to neplatné stanovisko kraje. Naprosto protizákonně tuto variantu nezařadili do projednávání. My jsme tuto
připomínku v rámci EIA, také dávali. Morysek: Když je někde koridor kolem trati, tak kolem toho by se dala
vest souběžně komunikace a oni nám sdělili hlavní důvod, proč je to nevýhoda. Protože to přináší technické a
finanční potíže. Řekli nám, že tato varianta je pro ně nepřijatelné a oni jsou investor. Kapsa: Zastupitelstvo na
náš návrh odsouhlasilo, že vedení obce mělo o tuto variantu usilovat. Pan Hošek říkal, že byl o této variantě
jednat na kraji a přišel s tím, že když to řeknu sprostě, poslali „do háje“. Občané se ptali, zda je toto písemně.

Pan Hošek: Je v zápise zjednání kraje. Pan Zaviačič: V rámci územního plánu jste přijali usneseni, že se má
vypracovat varianta jak s obchvatem přes katastr. Současný návrh územního plánu je v rozporu se zadáním, které
si zastupitelstvo kdysi schválilo, protože i vtom zadání, že má odrážet výsledný územní plán, aktuální situaci
ZURKY. Pan Hošek: Vzhledem k tomu informaci mám neoficiálně ke stavu o našem územním plánu, proto jsem
jí tady neříkal veřejně, tak víme, že díky tomu se to trochu posune a ZURKA na jaře bude zase platná. Pan
Morysek: Stále je nám sdělována informace, že kraj velice záhy schválí zpět a tím pádem se to dostane zpět do
souladu. Když to tam teď budeme pracně vyndávat, tak potom zase budeme davat zpět. Pan Rykl: To je zbytečný
podkuřování kraji. Využijte situace, že to tam není. To je zastupování občanů. Pan Morysek: Pane Rykle,
všichni víme, že když tam ten koridor je tolik desítek let. Úvodní projekt byl v šedesátých letech. Paní starostka:
v roce 1993. Pan Morysek: Komunikace se plánovala dávno. Rykl: Neplánovaly se tady ty domy a tím ten
problém nastal. Pan Morysek: Řešilo se kvůli technickým sporům a rozporům. To víme. Nikdo z kraje nechce to
vést jinudy, protože už to tam jednou bylo. Tak to tam budou chtít zase. Občané: Zastupujte nás a využijte
situace, že to tam není. Když stím ostatní obce nesouhlasí. Jediná obec Velké Přílepy ano. Paní starostka: Já si
nemyslím, že s tim nesouhlasí. Obec, která stím nesouhlasí, jsou Holubice. Všechny ostatní obce to uvítají.
Např. Tursko velmi. Občané: Pan starosta Turska se vyjádřil, že pokud by prošla varianta bl), tak je proti tomu.
Paní starostka: To ano, protože jim to tam jde přes kuchyň. Ale původní varianta ano. Občané: Tak řekněte na
rovinu. Vy teda jako zastupitelé obce souhlasíte s čím? Paní starostka: Aby byla přeložka. Občané: Ale kde?
Kterou variantu? Jak daleko od baráků? Jakého typu? Aby to bych obchvat Přilep nebo aby to byla spojnice
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dálnice. Pan Hošek: Nikdy se nemluvilo o obchvatu Přílep. Paní starostka: Pořád nesiyšíte a neberete v úvahu, že
už se připravuje obchvat Kralup, který je územním rozhodnutím. Už se vykupují pozemky. A prostě to bude. A
až bude hotový obchvat Kralup, tak na něj bude najíždět spousta aut. Ty auta budou končit u Turska a pojedou
přes naše centrum. A my už léta bojujeme za to, aby se ta přeložka postavila. Pan Zaviačič: Už jsem vám to
jednou říkal, a vy to víte. Že ten obchvat Kralup se nesmí postavit bez toho, aby to navazovalo. Paní starostka:
Ano, samozřejmě. To jsme prosadili. Zaviačič: Aby silnice končila u Turska je nereálné. Občanka: Můžete teda
říct konkrétně co teda jako obec odsouhlasujete, Paní starostka: Prosím Vás, my se budeme muset vrátit k tomu
referendu, protože ted' nebudeme mluvit o tom, kudy povede přeložka. ]. bude další a další jednání k tomu
v Kralupech. Občanka: Můžete teda, co vy prosazujete, kterou variantu vy, jako vedení obce prosazujete? Určitě

to víte, tak mi to řekněte, Pani starostka: Ano, tu současnou. Napsali jsme ji do vyjádření. Občan: Takže
aglomerační okruh kolem obce jak je nakreslen v územním plánu. Či-li jste proti tomu, aby se aglomerační okmh
posunul i byť o 500 m dal. Pan Kapsa: V usneseni jsme to měli, ale neuspěli jsme stím. Pan Hošek: Tento
okruh, komunikace se posunula asi 0 80-100 m od obce. Občan: Proč musí být aglomerační okruh v územním
plánu obce, když není v ZURCE? Pan Morysek: Momentálně být nemusí, ale to řešíme jen po tu dobu co je
ZURKA zrušena. Předtím, když jsme to připravovali, tak ZURKA platila, Zaviačič: Zrušena 2015, Pan Kapsa:
Územní plán zadán 2013. Pan Morysek: Ono to má všechno poměrně velké časové prodlevy. Když mi to ztoho
vyřadíme a oni nám za půl roku zase řeknou, že to tam mají. Zaviačiě: Prosazujete variantu, která je plánována
210 m od obce, což je varianta b), Pan Morysek: Ano, všichni tvrdí, že je to jediná možná. Zavíačič: Paní
starostka vyjádřila nesouhlas s variantou Turska, kde říká, že jim povede přes kuchyň, Je to 210 m od zástavby.
Naprosto stejně jako ve Velkých Přílepech. Pani starostka: Viděla jsem jine' plany. 210 m od současné zástavby.
Pan Hošek: Od současné zástavby. Nicméně platný územní plán Turska znamená, že všechny tyto pozemky se
kříží v prostředku této komunikace. Pan Zaviaěič: Tady s tím souhlasíte a v Tursku ne. Paní starostka:

Nesouhlasili jsme v Tursku. Tam nemáme co souhlasit nebo nesouhlasit. Ano pan starosta nesouhlasí s touto
variantou, protože tam mají plánovanou výstavbu. Občan: Tak se bavme jinak. Co vás vede ktomu, abyste
souhlasili s touhletou variantou. Že jste někde neuspěli s jednáním. Pan Morysek: To není o souhlasu nebo
nesouhlasu. Občan: Já se ptám tady paní starostky. Paní starostka: S přeložkou jako takovou souhlasíme, protože
nám odvede dopravu z obce. Těžkou dopravu z obce. Občan: To není pravda. Starostka: Jak to že ne? Občan:
Tady vy se bavíte o Kladenská. Vždyť byste museli tam zbourat minimálně 2-3 baráky. Ne já chci od vás
odpovědi. Neotáčejte se, tady kolegu! Tady sem. Já jsem vás volil, tak mi odpovídejte! A neuražejte mě! Paní
Smidžárová: Ale vždyť vás nikdo neuráží. Občan: Já chci, aby mi paní starostka odpovídala. Paní starostka: Na
co chcete odpověď? Konkrétně. Jestli chci přeložku? Chci přeložku. Občan: Která je nesouhlasná tady s obcí.
Paní starostka: Jak nesouhlasná s obcí? občanka: Občané ji tam nechtějí. Paní starostka: Proto chceme vypsat
referendum, ale asi se ktomu nedostaneme dneska. Pan Kapsa: Upozorňuji, že všechny volené strany měly ve
volebním programu, že souhlasí s přeložkou a budou ji prosazovat. Pani starostka: Jestli to tady budeme takhle
natahovat, tak to referendum nebude. Máme tady deset hodin a bavíme se, kudy povede přeložka. Občan: Ja

stou přeložkou tady souhlasím, ale ne v daných podmínkách. Tady vidite několik variant, tak chci vědět proč.
Když jenom, když sednete na kolo a projedete se tady nahoru do těch luk. Vždyť tam nikdo není. Nikdo nebude
proti. Pan Hošek: To si jenom myslíte. Paní starostka: To je nedostatek jiných informací. Děkuji vám a
přistoupíme kbodu referenda. Přistoupíme kbodu referenda. Pokud chcete vyjádřit svůj názor, vyjádřete ho
vreferendu. My se musíme domluvit na tom, jak bude znít referendova otázka a jestli referendum vůbec
vyhlásíme. Ale jestli se tady budeme bavit o detailech přeložky, tak to referendum nikdy nevyhlásíme. Takže
bych byla ráda, kdybychom se dostali k bodu číslo 6) Vyhlášení místního referenda.
Pan Hošek: Myslím, že teď doplácíme na to, že v rámci veřejných zasedání nedodržujeme jednací řád. Křičíme
tady na sebe. Občan: Já mluvím nahlas. Já vás neslyším. Paní starostka: No dobře, není diskuse. Nebo si sedněte
do první řady. Pan Kapsa: Je zbytečný tady křičet, když tady máte spoustu mista. Občan: Ja nekřičím, já jen
mluvím tak, abyste mě slyšeli, Pan Hošek: Nechte mě prosím hovořit. Pan Morysek: Je škoda, že jste asi
nediskutoval, jestli jste byl na tom veřejne'm jednání, které k te' přeložce bylo. Tam se to opakovaně, probíralo.
Mnoho věcí se vysvětlovalo. Vím, že jsou na to různé názory. Asi na tom úplně neshodneme. Všechno toto jsme

tam probírali. Teď tady ztrácíme hodinu času z veřejného jednání, na něčem co jsme probrali už asi zhruba před
dvěma měsíci a zbytečně. Asi „dýl“ to bylo. A znovu a opakovaně si tu s „lidma“ vysvětlujeme věci, které jsme
si už x—kra't vysvětlili. Já vím, že se vam to možná nelíbí. Ale teď je potřeba to udělat, říct si, že sejdeme se
zvlášť. Po mailech se nechá věcněji diskutovat. Poslat si podklady. Máte-li jiné podklady. My si je nastudujeme
a můžeme () tom jednat. Informace jsou různý. Slyšel jsem dneska pro mě několik nových a překvapivých
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informací. Je potřeba to zvážit, ale „ňák“ v klidu. Takhle, když si budeme říkat bez podkladů. Každý na to může
mít jiný názor. Přiznám se, nejsem odborník na stavební věci. To co mi tady řekli projektant a lidi z kraje, beru
jako závazek. Jsou to závazné věci investora a projektanta. My jsme pouze jedni ze stovek těch, co můžou mít

nějaké požadavky a připomínky, aje pouze na nich jestli je akceptují nebo, Že jste chtěli mít přeložku daleko od
obce. Oni řekli ne, Pan Hošek, takhle nám to sdělil. Já mu věřím, že to takhle je, protožejsem to slyšel i zjiných
zdrojů, že prostě kraj nemá zájem. Je to nejjednodušší. Oni to už léta někde mají někde připravený. Projektová
dokumentace je připravená pro tuto variantu a jiná varianta pro ně nepřipadá v úvahu. Můžou dělat změny
parametrů, tzn. jestli bude rychlost taková „maková“, jestli sjezdy budou tady. To se dá měnit. Ale co se týká
koridoru, to nám rovnou jasně řekli a opakovali za těch několik let, že koridor se měnit nebude, Jestli ho

posunou o 50 m. Koridor je dost široký, nechá se to tam posouvat. Občan: Prosím vás, že vám skáču do řeči.
Proč jsou tedy 3 varianty? Pan Morysek: Protože někdo navrhl jinou variantu. Varianty se zpracovaly, aby měly
technické a finanční posouzení. Oni řekli, máme 3 varianty, protože byly navrženy, ale shodli se na tom, že
nejlepší pro něje stále ta stávající ve stávajícím koridoru. Řekli nám jasně, ato pan Šembera na těch jednáních
byl a řekl mi to. Oni jsou ochotni se bavit pouze o změně parametrů. Můžeme si to myslet, žít v naději, že se
nám podaří prosadit šílenou velkou změnu, ale reálně si myslím, a to jsem zažil už těch jednání za těch 10-12 let
co tady v tom jsem, hodně. Ta změna „ňáka“ větší není možná. Z toho koridoru prostě neuhnou. Takže bavme se
o tom, co si myslím, že je reálný. Takže chtěli jsme zahloubení kolem obce — řekli ano. Chtěli jsme tam val,
chtěli jsme tam zeleň, chtěli jsme na Kladenské světla, chtěli jsme tam chodníky, křižovatku _ na vše panu
Šemberovi kývli, tzn. ano, bude tady sjezd, ale zároveň se udělá plno věcí, aby zátěž obce, Kladenská ulice byla
menší. A k tomu se kraj zavázal. Skutečně pan Šembera měl a vím, že se připravovali i smlouvy na to, že kraj
bude investovat a udělá tady všechny ty opatření, který by ani nemusel platit. Já si myslím, že to je veliký krok
k tomu. Pan Rykl: Pane Morysek, prosím vás nechte toho už. Já nemíním žít u tichého asfaltu, kde bude jezdit
jedno auto za druhým. Furt tady vykládáte, že
Paní starostka: Takže vraťme se k tomu referendu. Já už nevím,
jak mám zastupitelstvo přinutit, abychom projednali bod 6. 6). Pan Hošek: Otázka je, zda vyhlásíme referendum
nebo ne. Minule jsme se k tomu zavázali. Na emailové komunikaci jsme se bavili o otázce. Má někdo nějaký
jiný návrh na otázku. Paní starostka: Jiný návrh nepřišel. Návrh od pana Šembery, ale této otázce jsem naprosto
nerozuměla. On mi jí za 14 dnů nevysvětlil, takže mi připadala docela nesrozumitelná. Pan Kapsa: Přišla nějaká
infomace, Že ta původní není v nějakém souladu s projednáním s krajem, a že to nějak rozbíjí. Paní starostka:
Ano původní otázka zněla, Chcete sjezdy z přeložky na obousměrný nájezd na přeložku? Pan Morysek: Zmínka
o Svrkyňské, to je to co stím pan Šembera nesouhlasil a z pohledu jednání, které jsme vedli je to nesmysl a je to
zavádějící. Stejně jako ta původni otázka. Pan Hošek: V momentě
Pan Morysek: Já to řeknu jednoznačně
rychle. Bude-li takto formulována otázka, tak s vyhlášením tohoto referenda nesouhlasím, Protože to je úplně
stejně špatně, jako to co jste zamítli tady sdružení. Paní starostka: Já jsem to vysvětlovala. Není, protože ta
otázka je položena tak.... Pan Morysek: Je položena, tak že zavazuje zastupitele. Paní starostka: Ano, přesně tak.
Má místní význam. Pan Morysek: Byla by naprosto nezávazná. Obec by si mohla z toho vybrat, Teď je závazná
To je lepší. Určitě je to konkrétnější. Ale to, že to zavazuje prosazovat nájezd na Svrkyňskou, když víme, že kraj
bude trvat na svých parametrech. Pokud to takhle prosadíme a budeme na tom závazně trvat a kraj bude trvat na
tom, že nesníží tu rychlost, tak se tím bude muset zlikvidovat přímý nájezd na skládku. S čím já nesouhlasím.
Paní starostka: To není úplná pravda. Paní Aulická: Já jsem chtěla jenom říct, jestli můžu. Pokud to má být
silnice II. třídy, tak jak to projednávají, jako silnici II. třídy, tak nemůžou prosazovat normove' hodnoty pro
dálnice. Takže pokud bude obec trvat na, tom. Vy byste měli trvat na tom, že to bude mít parametry silnice II.
třídy, což je to, že tam je možno více sjezdů. Není pravda, že ucpává kruhový objezd, když má dostatečný
poloměr, tak plynule jede doprava. Občan: Mohli byste tu otázku přečíst? Je tady nějaká, ale ještě ji nikdo
nepřečetl. Paní starostka: Protožeještě nebyla příležitost. Všichni se tady jenom hádají. Pan Hošek: Otázka, která
momentálně je: Souhlasím s tím, aby zastupitelstvo obce Velké Přílepy prosazovalo napojení místních
komunikací obce Velké Přílepy na plánovanou přeložku 11/240, zejmena přímé napojení Svrkyňske' ulice ve
Velkých Přílepech a přímé napojení z obce Statenice. To je ta otázka. Pan Kapsa: Jen konstruktivní. Ta logická
obava, když bychom prosadili napojení Svrkyňské, že by odpadlo napojení skládky. Což může nějakého

projektanta napadnout. Dáme Svrkyňskou, ale zrušíme skládku. Pojďme si říct, že to dáme, že chceme doplnit
Svrkyňskou napojení v kapacitě silnice ll, třídy v technických omezeních, které jsou daně pro silnici II. třídy.
S podmínkou, že zůstane zachován sjezd na skládku. Tzn. doplníme a budeme tam mít i tu skládku a bude
obroušena nějaká hrana, která je tady u pana Moryska. A že ta skládka tam zůstane. To je důležité pro nás pro
všechny, aby tam sjezd zůstal. To je jednoduchá věc, kterou tam můžeme doplnit. Ano bylo napsaný, dostali
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jsme v pondělí tento text. Já jsem k tomu psal nějaký dotaz, na který jsem nedostal odpověď, tak to se zeptám
tady. Chtěl bych tomu rozumět vlastně. Říkáme, že prosazovat změny. Ale jaké změny? Chceme mít, vím, že
tam nemůžeme napsat všechny technické parametry, ale abychom rozuměli tomu, jestli chceme např. dnes sjezd,
který je projektovaný mezi Přílepy a Lichocevsí na silnici Kladenská. Jestli ho oproti stávajícímu návrhu, který
je vtom projektu chceme posunout o 150 m nebo jestli ho chceme posunout o 50m nebo 300m nebo zrušit.
Takže, jenom bych chtěl, zda by bylo možné nám to vysvětlit, co chceme změnami dosahnout. Budu rád
hlasovat pro změny, ale chci vědět pro jaké. Teď nevím. Pan Hošek: Já to tedy upřesním tak, že bavíme se o
reálné hrozbě. Část občanů Statenic bude jezdit přes Kladenskou ulici. V případě, že posuneme tento sjezd blíže
se Statenicím, tak je možné, že ten trafik bude přímo do Statenic, tzn. ulevime Kladenské ulici. Přímé napojení

Svrkyňské ulice umožňují parametry silnice II.třídy, tak že část osob, které pojedou do Velkých Přílep, využijí i
tento sjezd. Opět ulehčime Kladenská ulici. Vúzemním plánu je plánováno propojení Boženy Němcové &
Svrkyňské ulice, tzn. i tento velký areál bude mít možnost napojeni ve dvou místech. Zase rozděleni dopravy,
zbezpečnění, i když momentálně tam s tím občané velmi nesouhlasí. Ohledně připomínek, které podali.
Skládkování má končit, ale bude tam třídírna. Tzn., stejně tam budou nákladní vozidla jezdit. Zátěž bude
podobná. Ve vyjádření, které se dávalo, byla důležitá věta, že trváme mimo zastavěné území. 1 tak, kdybychom
přišli o ten sjezd, v tom s panem Moryskem souhlasim, mezi poli tak v územním plánu na úrovni Bláhy máme
udělanou přeložku mezi Svrkyňskou a Kladenskou. A tudy může tratik také jet, aniž by jel v zastavěném území
obce. Pan Morysek: Občané, kteří bydli tam u toho, by to asi také nevítali. Pan Hošek: Řešíme nějáké minimální
zlo. Samozřejmě nezavděčíme se nikomu, Morysek: Základní věc, kterou jsme si řekli kdysi dávno jsou, že
pokud bude přeložka, tak musí být přímé napojení z přeložky na skládku, sjezd mezi Turskem a Přílepy a White
Trans musí mít napojení. Jestli bude napojená Kladenská, toje podle mě věcí diskuse. Já a obhajují už to několik
let, vidím dvě zásadní věci. Přeložku ano v koridoru, který nám vnutili, není ideální. A musi být sjezd k White

Trans a na skládku. Ostatní věci jsou pouze věcí parametrů. To je moje priorita. Pokud to bude v návrhu otázky,
tak pro to hlasovat budu. Pokud to tam takhle nebude, tak pro tuto otázku hlasovat nebudu. A to je všechno. Já
prosím, aby se tato otázka změnila. Mělo by se zmínit, že žádáme zavázat zastupitelstvo, aby prosazovalo přímý
sjezd na skládku a areálu White Trans, a když to bude možné, tak třeba i na Svrkyňskou. Pokud to oni do toho
„zapracujou“ — ano, více sjeZdů, rozměhtěni dopravy - výborně. Občan: Dojde k zabránění, Že to bude dálnice,
Když to má hodně sjezdů, tak dálnici neudělají. Pan Morysek: Když zpomalíme dopravu, tak 1) se budou kolony

a budou vyšší spotřeby, vyšší emise a bude nám to potom „smrdět“ a budeme tady mít více škodlivin, než ve
stávajícím stavu. Budou se tu koncentrovat auta i ze širokého okolí, včetně tranzitní dopravy. Nedělám si iluze,
že když postaví obchvat Kralup, tak všechny ty kamiony, které se nemůžou Kralupy ani prodrat, jakje to špatně,
tak po té nové silnice za 4 mil. se dostanou krásně až k Tursku, A jestli někdo řekne, že teď se to má postavit a
neotevřít, že když se to postaví, ale neotevřou. Až to postaví, věřím tomu, že si nějaká lobby prosadí, že to prostě
otevřou, 1 když ve stavebním povolení, jsme si prosadili, že to tak neudělají. Taková je realita staveb prostě. Moc
dlouho jsem vtom, moc dlouhou vím, jak to funguje. Nedělám si iluze. Postaví to, a když to prostaví, tak

řeknou, tak to budeme používat, Přeci nebudou stát dalších 5,10 nebo 15 let tady na tom, že nebyli schopni se
dohodnout na dalším úseku. Paní starostka: Mohli bychom přistoupit k té referendové otázce. Možná, že to tady
vymýšlíme zcela zbytečně, protože soud rozhodne v náš neprospěch, ale otázku musíme dát dnes dohromady.
Pan Hošek: „Souhlasím s tím, aby zastupitelstvo obce Velké Přílepy prosazovalo změny v napojení místních
komunikací obce VP na plánovanou přeložku 11/240, zejména přímé napojení Svrkyňské ulice ve VP se
zachováním sjezdu na sk1ádku. Morysek: Není k tomu žádný výkres, nemůže být nekonkrétní odkaz, tzn. pokud
Paní starostka: Můžeš se klidně přihlásit a překřičet pana
to chcete naformulovat takhle, tak bych jako priority
Moryska. Paní Aulická: Nejsou to místní komunikace. Jsou to silnice III. třídy a do Svrkyně je IV. třídy.
Paní starostka: Přečtu otázku: Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce VP prosazovalo změny v napojení
komunikací vedoucích v obce VP na plánovanou přeložku 11/240, zejména přímé napojení Svrkyňské ulice ve
VP se zachováním sjezdu na skládku, a také přímé napojení zobce Statenice, Pan Kapsa: Teď je to hloupě
naformulováno a umožňuje to dvojí výklad. A co to přeformulovat, že budeme prosazovat napojení na 3 bodech.
U skládky, na Svrkyňské a posun napojení na Kladenské. Morysek: A může tam být doplněno přímé napojení na

Statenice. 100% jsou 4 body. Jak se vyřeší, to je otázka. Pan Bečka: Bude ktomu plánek. Pan Kapsa: Bude
vysvětlení. Občan: Když se to odsouhlasí v referendu, bude to mít vyšší závaznost nebo větší sílu pro obec, než
když toto přijme jako usnesení zastupitelstva. Jestli je vtom nějaký rozdíl. Jestli by to nebylo jednodušší.
Morysek: Právně vtom není rozdíl. Pan Zaviačič: To je otázka v podstatě totožná s tím na co se lidi ptáme.
Morysek: Já vidím rozdíl jedině v tom, že bude mít zastupitelstvo jednoznačně, kdo bude mít chuť hlasovat
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v referendu, jasné jestli to prosazují nebo mají jiný názor. Těch názorů je rozmanité
. Někteří nechtějí napojit
Kladenskou. Když by se ukázalo, že lidi to „nepodporujou“, tak obec ani závazně
nebude nucena se toho držet.

Může se stát, že někdo nepodporuje všechny 4 body. A pak se může dostat
do toho, že referendum otázku
neschválí a obec řekne „Vidíte, lidi se neshodli a my budeme prosazovat, to co
třeba řeklo zastupitelstvo“. Paní
starostka: Tak můžeme to zase přečíst, abychom se dobrali k něčemu. Občan:
Když bude napojení na
Svrkyňskou, tak kamiony jezdit nebudou? Morysek: Řekli nám, že když bude jiná
komunikace kapacitní, která
umožňuje jízdu těžších vozidel, tak oni mohou povolit omezení tonáže. Paní Aulická:
Svrkyňská je silnice IV.
třídy, není to místní komunikace. Pan Kapsa: Dnes je to silnice 11/240, ale to neznamen
á, že z ní někdo neudělá 1.
nebo dálnicí. Už i ten původní plán byl na 1., proto se jmenovala 101. Já bych
to tam explicitně řekl, že chceme
trvat na té 11. Morysek: Já bych to tam nedával, Je jasné, že pokud to řídí a financuje
kraj, tak je to přeložka do
komunikace stejné kategorie. A tak to stále tvrdí. Že ty výkresy tomu neodpovídají,
ano. Paní Aulická: Když teď
prosadíte víc těch napojení, tak už to nemůžou udělat. Když to necháte povolit
takhle, jakože je to ta dálnice,
stím, že kamuflují, že dávají parametry do výpočtů na 11., ale je to naprojekt
ováno na dálnici, tak to půjde
jednoduše. Protože přeřazení dělá ministerstvo a už se nikoho neptají. Ušetřili,
protože když je to 11. počítají se
jiné náběhově rychlosti, menší hlukové zátěž. Zavíačič: Je referendum vyhlášené
15 dnů předem, jaký je termín,

to jsme se ještě nedozvěděli, ale jestli se to nedá svolat za týden a domluvit se s
čistou hlavou, jestli to má smysl
nebo ne. Paní starostka: My rozhodneme na zastupitelstvu a musí tam být položena
ta otázka, Zaviačič: To
můžete udělat za týden. Morysek: Přidat do usnesení formulaci, že v případě,..
Zaviačíč: tzn., že chcete
způsobit, že budou třeba 2 referenda. Paní starostka: Ne.
Zastupitelstvo po projednání

I,

vyhlašuje zrozhodnutí zastupitelstva obce uskutečnění místního referenda na území
obce
Velké Přílepy souběžně ve dnech konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamen
tu ČR v
roce 2017 tj. ZO.-21.10.2017 o otázce:
„Souhlasím s tím, aby zastupitelstvo obce Velké Přílepy prosazovalo
tyto požadavky na
plánovanou přeložku 11/240:
a)

Zachování parametrů pro komunikací II. třídy

b)

Přímé napojení Svrkyňské ulice v obci Velké Přílepy

c)

Přímé napojení skládky v Úholičkách

d)
e)

Přímé napojení na areál White Trans v obci Velké Přílepy
Přímé napojení obce Statenice?

11.

určuje místo konání Místního referenda a to Galerii v Domě U Korychů, ul.
Pražská 45, Velké
Přílepy.

III.

schvaluje v souladu s š 27, odst. 4 zákona 22/2004 Sb., O místním referendu
, odměny členům
místní komise referenda k vyhlášenému místnímu referendu k otázce „Souhlas
ím s tím, aby
zastupitelstvo obce Velké Přílepy prosazovalo tyto požadavky na plánovanou
přeložku 11/240 :
a) Zachování parametrů pro komunikaci II.třídy
b) Přímé napojení Svrkyňské ulice v obci Velké Přílepy
c) Přímé napojení skládky v Úholičkách
d) Přímé napojení na areál White Trans v obci Velké Přílepy

e)

Přímé napojení obce Statenice7“

následovně:

IV.

- předsedovi komise náleží odměna

ve výši 1.700,— Kč

— členovi komise

ve výši 1.400,- Kč

- zapisovateli

ve Výši 1.600,- Kč

V případě, že Krajský soud v Praze rozhodne o oprávněnosti podání návrhu,
tedy potvrdí, že
obec Velké Přílepy nepostupovala v souladu se zákonem o místním referendu
, bude vyhlášeno
místní referendum dle návrhu návrhové komise, tak jak byla podána na obec
Velké Přílepy.
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Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 Zdržel se
Usnesení bylo přijato.
Pan Zaviačič požádal o znovu přečtení usnesení, a poté prohlásil, že je hezké, ale protizákonné. Ptáte se tam i na
napojení na Kladenskou. Je to součást té otázky, případné referendum vyhlášené zastupitelstvem, je limitováno
516 odst. ] prioritně posuzování návrhu na konání místního referenda není možné vyhlásit zrozhodnutí
zastupitelstva místní referendum k otázce, která obsahuje, je stejná, ke které již bylo stejně referendum navrženo
dříve. To se překrývá. Paní starostka: Kdybyste si přečetl vyjádření Ministerstva vnitra, že vaše otázky se jeví

zavádějící vtom, která přivede dopravu do Kladenske' ulice atd. nebo do centra obce. Tím, že se pověřuje
zastupitelstvo něčim, tak to získává na místním významu. Nemůžeme udělat referendum, co se netýká obce.
Nejsme investorem stavby. Obec nestaví přeložku. Občan: Technická věc. Jak se zabezpečí informovanost
občanů. Aby věděli, o čem budou hlasovat. Paní starostka: Musí se to vyvěsit vdetailech. Dvoustránkový
elaborát, kde bude napsáno, kde to bude, k jake otázce. Dají ke k tomu mapky. Dá se to na nástěnky, pošle se to
MOBISYSEM, vyvěsí na úřední desce. Zveřejni se to všemi dostupným prostředky. Pote' i v místnosti, kde se
referendum koná, musí být vysvětlující pwky. Tzn. znovu otázka musí být napsána, znovu mapka se šipkami

tak, aby občan věděl, co se tím myslí. Občan: Aby to vysvětleno pro laiky, tak aby to pochopili. Proč se to vůbec
koná, Pan Kapsa: Musí tam argumenty obce být a vysvětlit. Je tam požadavek na silnici II. třídy, protože máme
důvodné obavy, aby se ztoho nestala silnice jiné kategorie. Obec udělá Vše pro to, aby každý občan tu informaci
dostal. Pokud si jí přečte v te' schránce nebo ne, to už je jeho věc. Paní Makalová: Pokud by občané referendum
odmítli, tak by to znamenalo co? Paní starostka: Pokud jich nepřijde dostatečné množství, tak je referendum
neplatné. Občan: Co když přijde dostatečný počet občanů a zavážou vás, že nesouhlasí s tím, co jste navrhli? Pan

Kapsa: Tak nebudeme dělat nic. Když řeknou, že nesouhlasíme s tímto návrhem, tak mi ho nebudeme
prosazovat. Občan: To znamená, že ty 4 napojení nebudete prosazovat. Paní starostka: Budeme prosazovat
napojení bez referenda. Pan Kapsa: Nevím, jak to právně funguje. Paní Makalová: A není nebezpečné to
referendum vůbec vyhlásit. Co když občané řeknou, že s tím nesouhlasí a vy to stejně budete prosazovat. Pan
Hošek: Je to závazné.
7.

Asistent dopravní bezpečnosti

Paní starostka: Na minulém zasedání jsme otom mluvili, protože máme jen dva policisty. Možná budou 3, ale
přesto není možné, aby hlídali všechny přechody, a to každý den. Probrali jsme to s obecní policií. Obecní
policie zjišťovala podmínky dopravního asistenta. Tzn., my ho musíme proškolit a dostaneme pověření
z dopravního odboru v Černošicích. Je to možné. Měli bychom dnes schválit, že vyhlásíme poptávku po
asistentech, ale i finanční ohodnocení jejich. Pan Morysek: Děkuji paní starostce, že se tím začala zabývat, poté
co jsem minule odešel, když jste si ztoho dělali „srandu“, aspoň se mi tak zdálo. Paní Smídžárová: Myjsme si
ztoho „srandu“ nedělali. Paní starostka: My jsme si „srandu“ nedělali, spíš z te' situace kolem toho. Z asistenta

ne. Pan Morysek: “Jsem to cítil jinak, ale to je jedno.“ Takže ptám se konkrétně. Kolik lidí myslíte, že by se
mělo najmout? Paní starostka: 2-3. Pan Morysek: Mělo by to vtom usnesení být. Tak napíšme, že sháníme 2-3.
Paní starostka: Můžeme být i rádi, když se přihlásí ]. Pan Kapsa: Až do počtu 4. Paní starostka: Oni se také
můžou střídat. Pan Morysek: V rozpočtu na to byly alokovány nějaké peníze. Tak bychom měli schválit částku,
která rámcově. .. Paní starostka: Ty 4 se můžou zastupovat. Neznamená to, že budou stát všichni na přechodech.
Morysek: Nedělejte si ztoho zase „srandu“, Dotaz je konkrétní. Pokud chceme mít usnesení konkrétní, tak
řekněme ano. Prostě zastupitelstvo schvaluje zřízení funkce 4 asistentů. S tím, že bude mít takovou a takovou
odměnu a takový a takový úvazek. Tzn., abychom byli schopni spočítat, jaké náklady roční nám to bude do

rozpočtu generovat. Paní Aulická: V Černošicích, když se žádá, tak se musí jednoznačně určit, že se jedná,
předpokládám, že bude řídit dopravu na přechodu. Tak je to na komunikaci 11/240 a je to před čp. 130 (jeden
přechod) a potom na Roztocké před čp, 149. Měla by tam být řečená přesná hodina, kdy se řídí. Toje tam taky
vtom pověření, takže počítám asi od 7,15 do 8,00. Morysek: Největší problémy jsou, když dobíhají školu. Paní
starostka: Dáváme hodinou sazbu, tak by měla být hodina. 7,15-8,15. Pan Hošek: Asistent bude zařazen pod OP
Velké Přílepy. Paní Aulická: Na Praze _ západ jsme první obec, která to chce. Tak se zjistilo, že to tedy jde.
Povolení vydává trojková obec. Do povolení pověřují danou osobu a píší v jakou hodinu. Přesné místo a čas. Pan

Hošek: Zastupitelstvo by mělo řict, zda chceme tyto osoby. Poté pan Král s vedením obce půjde na Černošice a
tam to oprávnění dané osobě dá. Pan Morysek: Bavíme se o mandátu, který obec potřebuje k tomu, aby někoho
zaměstnala, vjakém rozsahu, s jakým rozpočtem. Bavme se konkrétně, Kolik osob a jak dlouho. Paní Aulická:
Nejde si říct, že náklady nepřesáhnou lOtís. Kč/měs. Pan Kapsa: To bych nedělal. 4 osoby do 2 hod. denně.
V 99% to bude lhod/den.
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Zastupitelstvo po projednání

I.

schvaluje zřízení funkce asistenta dopravní bezpečnosti do maximálního počtu 4 osob. Rozsah

II.

výkonu funkce je stanoven maximálně 2 hodiny denně. Asistent bude pracovně zařazen pod
obecní policii Velké Přílepy,
Schvaluje odměnu za výkon funkce asistenta dopravní bezpečnosti ve výši 150 Kč/hodinu

hrubého.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
8.

Smlouva o výpůjčce — Mateřská škola Jablíčko Velké Přílepy

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.

Schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi obcí Velké Přílepy a Mateřskou školou Jablíčko Velké
Přílepy, okres Praha-západ dle předloženého návrhu.
Pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
||.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení bylo přijato.
9. Smlouva o výpůjčce — Základní škola Velké Přílepy
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

I.

Schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi obcí Velké Přílepy a Základní školou Velké Přílepy dle
předloženého návrhu.

II.

Pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 Zdržel se
Usnesení bylo přijato.
10. Pravidla příspěvkových organizací
Paní Válková: Richarde, ty jsi mi k tomu s dovolením ještě komentoval, ale

Pan Kapsa: No, to jsem se ptal.

Nestihla jsem reagovat. Znovu jsem to cele procházela, kontaktovala jsem ředitele jiných škol. Více to ještě
specifikovat, je byrokratický závazek. Třeba hospodaření s fondy. Co budeme dělat v případě havárie? Když
paní ředitelka přijde rychle, tohle se mi stalo. Pan Morysek: Paní ředitelka má rezervní fond. Havárie platila
obec. Pan Kapsa: Mimořádné situace se řeší ze zákona. Paní Válková: Proč tedy lpíme, aby to bylo ještě
podrobněji. Morysek: Měl jsem dvě námitky, které nebyly vyřešeny. Jedna byla ta, že to co je vpravomoci
zastupitelstva ve schvalování rozpočtu a pak najednou zřizovatel může změnit jakkoliv. Tzn., my schválíme
závazný rozpočet a potom přijde ředitelka školy za paní starostkou, já tam chci něco změnit. Paní Válková: U
jakého jsme bodu? 1. Bod — sestavuje rozpočet pro každý rok. Morysek: Ale to nečti. Já to mám načtený 4x co
jsi to poslala. Mě vadí ty dva body, který tam jsou jasně řečeny. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet, ale změny
čerpání rozpočtu, se ředitelka dohodne se starostkou & zastupitelstvo o tom neví. Takže celý závazný rozpočet
může jít do „kytek“, když to ony dvě dohodnou. To je legislativně naprosto mimo realitu. Zastupitelstvo má
pravomoc schvalovat rozpočet a všechny změny. Jestliže to chcete definovat jinak, tak já jsem proti tomu.
Neodpovídá to tomu, co by to mělo být. Rozpočet je závazný, má závazné parametry. Pokud ho někdo změní,

pomšuje zákon. Pouze zastupitelstvo má právo měnit. Druhá věc je kolem výkazů, které jste si definovali pouze
na roční, a jsou to standardní účetní výkazy, které fungují na roční bázi. Paní Válková: Jsou to rozvaha, účetní
závěrka... Morysek: Já jsem to četl, Maruško. Bavíme se o tom cyklu a tom, že tam chybí plnění rozpočtu.
Standardní účetní výkazy ti neřeknou skoro nic o tom, jaký má škola rozpočet. Paní Smidžárová: Nevím, co teď
řešíme, já když žádám nebo dávám návrh na rozpočet, rozpočet je schválen, tak mám nějaký balík. K tomu je
fond rezerv, fond odměn a fond investic. Všechny 3 musíme předem konzultovat a musíme se schválením
starosty. Což se děje. Máme vyhláškou a každý rok to tady odsouhlasujeme pevně stanovené ukazatele, které
musím dodržet. A sám i ty Petře jsi říkal, že v případě, když máme rozpočet, tak s ním musíme vyjít. Může se
stát, že v některé kapitole nám nevyjde, v některé vyjde. Morysek: Můžete požádat o změnu zastupitelstvo. Ne,
že si to někdo dohodne, jakoby mimo zastupitelstvo. Máte právo, to je standardní projednávání rozpočtu, není
nic zvláštního. Vždy bylo řečeno, vyjděte s rozpočtem. Vždy jste vyšli, a když jste měli přebytek. Paní starostka:
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Kraj stím neměl problém, jen chtěl za'vazne' ukazatele. Paní Smidžárová: Upozorňuji, že pokud naroste mi
byrokracie, a tímto mi začíná narůstat další práce. Já dnešním dnem dávám výpověď. Jsem od 4 hod. v práci, do
teď do 21 hod. Nebudu vytvářet další tabulku, kterou nemusím, a neříká mi to zákon. Pan Kapsa: Libo, před

jednou minutou jsi tady sama řekla, že takhle se chováš. Paní Smidžárová: Ale já nedělám jednotlivý kapitoly, to
co říká Petr. Jájsem nechodím žádat o to, že mi zbylo ted'ja nevím na energiích o 50 tis. Kč, a že je chci přelít
do „jíný“ kapitoly. V životě jsem nic takového nedělala. Morysek: Máte rozpočet a změny řešit se
zastupitelstvem. Paní Smidžárová: Já jsem dala žádost na rozpočet, ted' řeknu 2 mil, Kč a dostala jsem rozpočet.
Paní starostka: Navýšení. Nikoliv takhle. Paní Smidžárová: Petře necháš mě domluvit. A když tady byla
poslankyně i ministr a ty sám, jsi si do školky vedl návštěvu a říkal jsi „ A tady spaní ředitelkou nemáme

problém, protože si paní ředitelka hlídá rozpočet. Naopak má každý rok hospodářský výsledek.“ Ale v životě
jsem nešla žádat, jestli z energií nebo hraček si můžu jít přelít peníze, že mi to tam nedostačuje, protože se mi
něco rozbilo. Bylo mi jasně řečeno, že pokud budu dodržovat pevne ukazatele a jsou tři, je to vnaprostěm
pořádku. Pevné ukazatele, které byly schváleny, vybrali jste si takový 3 „závazný“ ukazatele. Paní Smidžárová:
Já jsem je nevybrala! Pan Morysek: Bylo to o dohodě, že jsou to naprosto nevýznamný ukazatele, který nemusí
mít. Paní Smidžárová: Takžejsi je vybíral ty. Paní starostka: Vybíral jsi je ty. Byl jsi tenkrát správce rozpočtu.
Morysek: Vy jste je navrhli a já...Dobře, jestli to chcete mít takhle, tak si odhlasujte, ale pokud budete chtít
změny rozpočtu, tak si myslím
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I.
Schvaluje předložená pravidla příspěvkových organizací.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, zdrželi se 2 (Kapsa, Morysek)

Usnesení bylo přijato
11. Mobilní rozhlas
Paní starostka sdělila, že se jedná o podobný sytém jako je MOBISYS. Pan Hošek: Nabídka konkurenční fimty,
najíne' generační platformě. V současné době asi vše nevyužijeme. Kanály, vyrozumění si uživatel vybere komu
a na jaký prostředek poslat. Má to nevýhodu _ znovu zaregistrovat všechny občany, kteří budou mít zájem do
nového systému. Pan Kapsa — prověřit, zda je možné zmigrovat data z MOBISYSU. Nyní je tam 560 občanů,
Výhoda oproti stávajícímu systému je nastavení možnosti výběru zprav. (např. kultura, doprava, spon...)
Možnost zasílat i dle výběru lokality (přerušení dodávky vody, elektřiny,..) Pan Kapsa: Jaké jsou rozdíly
vnákladech. Pan Hošek: MOBISYS _ 36 tis./ rok. Tady je roční paušál 20 tis. Kč + SMS (l,- Kč) Bude se
snižovat počet SMS (až poslední možnost), Je k tomu mobilní aplikace. Je možnost na e-mail. Náklady na SMS
se dají regulovat. Pan Kapsa: Je tam úvodní investice? Pan Hošek: Je tam paušální investice 20 tis. Kč /rok. Pan
Morysek: Dát do smlouvy možnost, že data jsou naše, a že nám musí bezplatně umožnit migraci dat v případě,

že bychom chtěli něco jiného. Cena je závazná a zavazujeme se vždy na dva roky. Je to dvouletá smlouva
s platbou 39 800,- Kč. Paní starostka: Na současný MOBISYS pošleme informaci, aby se občané zaregistrovali
jinam. Systému poběží minimálně 2 měsíce souběžně. Je to lepší platforma, systém za stejné náklady. Pan
Bečka: Na poradě padla částka 48 tis, na dva roky. Pan Hošek: Ne je to na dva roky 48 tis. (s DPH)
Zastupitelstvo obce

1.

Schvaluje záměr nahrazení systemu MobiSys za platformu Mobilní rozhlas nejpozději do

1.1.2018.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 Zdržel se
Usnesení bylo přijato
12. Oprava střechy Pražská 45

Pan Hošek — informoval o tom, že do tělocvičny v místě spojovacího krčku zate'ká. Paní Aulická udělala
poptávku. Dostala dvě relevantní nabídky, které by to udělaly ještě v letošním roce. Pan Závěta za 91 tis. a firma
Zeman za 114 tis. Kč. (nejdřív v prosinci 20177). Závěta dělal 1. část střechy. Pan Morysek: Z jakého materiálu
to bude? Paní Aulická: Na střechu bude použito PVC, které už tam na zbytku tělocvičnyje. Není to Fatrafol. Pan
Morysek: Jestli to chcete vědět, jděte se podívat na střechu. Paní Aulická: Mame to na škole, na tělocvičně na
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sále. Dosud to není spojovacím krčku (vchod do tělocvičny). Nyní jsou tam asfaltové pasy. Provizorně bylo
opraveno před 5 lety _ nebyly peníze. Nabídka je v ceně, která byla nabídnuta před 5 lety. Cena zůstala stejná,
nebyla zvýšena.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I.
||.

Schvaluje výsledky poptávkového řízení na opravu střechy sálu Domu U Korychů.
pověřuje starostku obce k objednání prací u vítěze poptávkového řízení Petra Závěty

lČz49508245 za cenu 91.279 Kč vč. DPH,
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě Petronium s.r.o.
Paní starostka informovala o tom, že pan Jakubíček pomohl obcí s vyjednáváním o vícepracích a méněpracích

s firmou Zeman. Jednání nebyla jednoduchá. Finna chtěla více peněz na vícepracích a za to poslal již jednu
fakturu Paní Aulická: Po dokončení stavby se dělalo vyúčtování. Jde o práce, které nebyly v rozpočtu
prokazatelně a práce, které se nedělaly. Musí se to dořešit dodatkem ke smlouvě. Za cenu dodatku si nebude
účtovat více jak 2 000,- Kč. Celkové náklady dodatku oproti smlouvě, která byla podepsána do 50 000,- Kč, by
neměly být víc než 21 338; Kč. Pan Morysek: Měla by být smlouva na konkrétní částku.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I.

schvaluje dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo 25/16 dle předloženého návrhu se zhotovitelem
Petronium s.r.o.. Předmětem je zpracování veškerých dodatků ke smlouvě o dílo na akci
„Nástavba a přístavba budovy II. stupně ZŠ Velké Přílepy“ včetně administrační a cenově
kontroly víceprací a me'něprací. Fakturovaná částka na základě tohoto dodatku nepřevýší

22 000,- Kč.
11.

Pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se O

Usnesení bylo přijato
14. Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5 rozpočtu obce na rok 2017

Č. 4 _ přijetí dotace ze šablon pro MŠ.
Č. 5 — Oproti diskusi na pracovní poradě, přibyly náklady na volby a referendum, Pan Morysek — co je položka č.
24. Pan Hošek fjedná se 0 navýšení IT služeb. Morysek - V roce 2015 bylo na této 74 tis. Kč, 2016 zvýšení na
260 tis.. Dnes na 300 tis. Chcete mi říct, že ten několikaset procentní nárůst během dvou let je standardní vývoj?
Pan Hošek: Přijďte se podívat. Pan Morysek: Mě to, ale nezajímá. Nejste schopní udržet výdajovou běžnou
položku, o kterou už jsme se zajímali několikrát. Už x-krát navyšovalo. Buď musíte mít jine' dodavatele, nebo to
děláte špatně. Navrhuji, aby zastupitelstvo schválilo, že finanční výbor to prověří a řekne nám zprávu, proč a
jaké jsou důvody neustálého navyšování této položky. Pan Hošek: Stárne hardware, výpadky jsou častější a
častější. Je nová spisová služba, která se zaváděla. Pan Morysek: software je jiná položka. Pan Hošek: Nechte

mě taky domluvit a neskákejte mi do řeči. V rámci různého pověřte finanční výbor, Pan Morysek: Žádám, aby
bylo dáno do zápisu, že žádám, aby finanční výbor prověřil důvody opakovaného a významného navyšování
položky rozpočtu výdajové položky rozpočtu 6171, 5168 a aby zastupitelstvu o tom podal zprávu. Pan Kapsa:
To je legitimní požadavek. Paní starostka: To je. Morysek: Položka po několik let nekontrolovaně roste a pan
místostarosta neustále opakovaně říká pouze obecné důvody. Nikdy nevysvětlil, konkrétně proč. Zajímá mě,
jaké smlouvy jsou na to navázány. Proč ty smlouvy rostou. Proč se to nedá plánovat dopředu a proč se to vždy o
několik set tisíc vzroste. Paní starostka: Finanční výbor to prověří a příští zasedání, Morysek: Bylo by fajn, když
to překračuje loňský stav a jsme někde 2/3 roku, tak by mě to zajímalo. Já teda jsem dělal v IT a dělám v IT dost
let a vím, že tyhle ty věci se dají dost dobře regulovat i řídit. Buď není snaha o řízení nebo se něco kreje. To je
jednoduchý. A chci, aby to co jsem tady řekl, bylo uvedeno v zápise. A to doslova. Děkuji.
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Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I.
schvaluje rozpočtové opatření č. 4 Rozpočtu obce na rok 2017, schváleného starostkou obce "
dne 21.8.2017, v souladu s pravomocemi schválenými zastupitelstvem obce,
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se 0
II.

schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtu obce na rok 2017, které je přílohou
zápisu. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením 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: 7 pro, proti 1 (Morysek), zdržel se O
III.

Bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu číslo 5 ze dne 1.8.2017, změnu rozpisu rozpočtu
číslo.

Usnesení bylo přijato

Pan Kapsa: Bylo tam usnesení pro finanční výbor? Paní starostka: Bude to v zápisu. Pan Morysek: Já jsem o to
požádal zastupitele. Pan Kapsa: Finanční výbor příjímá úkol? Paní Smidžárová: Ano.

15. Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Velké Přílepy 2017-2019
Zastupitelstvo po projednání

I.

schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních
samosprávních rozpočtů a snovelizací zákona č. 57/2004 Sb., Střednědobý výhled rozpočtu
Základní školy Velké Přílepy pro roky 2017-19 dle předloženého návrhu.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se O

Usnesení bylo přijato
16. Sazebník úhrad obce Velké Přílepy
odstraněny poplatky za reklamy na budovách. Snížené ceny pro místní spolky. Největší změna za pronájmy sálu
U Korychů. Pan Morysek: Chyby vjednotkách. Jiná verze než jsme dostali. To byly jen pronájmy. Teď je to
kompletní. 1) Přiznám se, že nemám žádnou předchozí srovnávací bázi, co byly předchozí ceny, tak nevím, co
všechno se změnilo. U nájmů a pronájmů to ano, to mám, ale. Linhartová: Dala se tam nová položka, na žádost

stavebního úřadu _ skenování, zvýšily se ceny za kopírování & zvýšila se cena za vyhledávání informací. Paní
Aulická: 1 hodina vyhledávání je zdarma. Týká se to zejména zákona č. 106, Je to nešťastný zákon, že to
zaplavuje úřad Paní starostka: Největší změny jsou vpronájmu sálu U Korycha. Doladit formální chyby v
sazebníku.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I.

Schvaluje sazebník úhrad obce Velké Přílepy dle předloženého návrhu s platností od
1.10.2017.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se O
Usnesení bylo přijato
17. Prodej pozemků obci Statenice par.č. 527, 549, 571, 572, S73, 575, 576 v k.ú. Statenice (komunikace)
Paní starostka: Petr měl dotaz na vyvěšení záměru. Posílala jsem ti to. Pan Morysek: zkontroloval jsem si to, sedí
to. Sedí i metráže. Paní starostka: Věcná břemena jsou uzavřena, zapsána do katastru. Na to čekala právnička.
Zastupitelé Statenic mají zastupitelstvo za týden. Tam by to schválili potom. Pan Morysek: Věcná břemena

%
19

(/

nejsou tedy dořešena? Paní starostka: Jsou vyřešena. Pan Kapsa: Tam bylo, že jsme měli nějakou dohodu
z pracovního jednání, kterou jste o týden později jaksi porušili a udělali ten proces jinak. Vím, že jsme se
domluvili původně, že aby obec nemusela něco řešit, že se to prodá bez něčeho a teď.„ Paní starostka: Ne,ne,ne.

Tam jsme domlouvali cenu věcných břemen. Tam to bylo na jednání jak na trhu, že jo. Pak jsme se domluvili na
nějaké částce. S tou jste souhlasili, že ty břemena, za to tedy prodáme. A uzavřeli jsme smlouvu, ale právnička
čekala. Nestačilo jí, že tam byla plomba na katastru, a že ta smlouva byla uzavřena obcí 0 věcném břemenu.
Čekala, až to břemeno bude opravdu zapsané do katastru. A musela jsemjí poslat výpis z katastru, že ty břemena
jsou tam. Morysek: Jasně, stačí mi infomace, že břemena jsou vyřízená. A peníze za břemena jsou uhrazeny na
účtech obce. Paní starostka: Ano. Pan Morysek: Řešili jsme to hodně. Břemena jsou vyřešena. Je to teda ve

prospěch obce. Můžeme to prodat. Paní starostka: Prodáváme to prostě čistý, jak se říká. „
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.
schvaluje kupní smlouvu o prodeji pozemků par. č. 527,549,571,572,573,575,576 vše v k.ú.
Statenice. Obec Velké Přílepy prodává výše uvedené pozemky za vzájemně dohodnutou cenu

549 800; Kč.
||.

Pověřuje starostku obce k podpisu této kupní smlouvy.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, zdržel se 1 (Kapsa)
Usnesení bylo přijato.
18. Smlouva o možnosti provedení stavby na cizím pozemku — KSÚS
Paní starostka: Jedná se o plánované osvětlení křižovatky a úpravu křižovatky (bezpečnostně—technické
opatření). Na křižovatce jehož investorem bude kraj. Máme zprávu, že byla podána žádost o stavební povolení.
Oni budou samozřejmě expandovat stavbou i na naše pozemky. Takže, my jím tímto vydáváme souhlas, že
můžou na našich pozemcích provádět tuto stavbu. Máte nějaké dotazy? Směřujte na paní Aulíckou do páté řady.
Pan Morysek: Dotaz ke smlouvě. Protože jsem ji stále hledal, ale nenašel. Dostal jsem přílohu, ale smlouvu
nějak související s tím. Paní Aulieká: Je to jejich klasická smlouva. Přišla ze Středočeského kraje. Pan Morysek:
Ale kdy poslána? Já ji neviděl. Smlouvu ktomu nemám. Kdy to šlo mailem? Pan Hošek: 14 dnů, 3 týdny
dopředu. Pan Morysek: Dostal jsem smlouvu na břemena před 3 týdny, že to bude na budoucí zasedání, Ale to se

týkalo kabelu. Paní Aulická: Je to smlouva o provedení stavby. Je to pro potřeby stavebního povolení. Neřeší to
majetko—právní vztahy. Je to do řízení, že strpíte tu stavbu. Jinak nelze povolení vydat. Pan Morysek: Je to jiná
forma břemene. Paní Aulícká: Není, Břemeno jako takové. Vklad do katastru používá také právo stavby. Ale
toto právo stavby ke stavebnímu povolení nemá, co dělat s vkladem do katastru. Vklad do katastru se vždy řeší
až po dokončení stavby. Pan Morysek: Tohle je souhlas pro zahájení. Je za to nějaká úhrada? Paní Aulicka: Je to
bez poplatku, že se to strpí. Pan Morysek, chce dohledat a poslat smlouvu. Paní Aulicka: Po provedení stavby
stavebník, což je v tomto případě Středočeský kraj, tam je ještě potřeba říct, že se smlouva dělá ve prospěch

Středočeského kraje. KSÚS je pouze zástupce Středočeského kraje. Po provedení stavby, uvede stavebník
pozemky do stavu před zahájením prací na vlastní náklady. Vznikne-li vlastníkovi pozemku majetková újma,
což předpokládám, že semafory nevznikne, způsobená v důsledku činnosti uvedených v čl. 1 této smlouvy (to je
ta stavba), stavebník vlastníkovi tuto újmu nahradí. To však maximálně do výše 500 000,- Kč. Tady je potřeby
říct, že oni tou stavbou se dotýkají pouze tělesa komunikace, kterou oni vlastní. My tam vlastníme pouze ty
pozemky a nic tam nemáme. Máme tam veřejné osvětlení. Ale tam, kde vedou, máme veřejné osvětlení vedené

vzduchem. Pan Morysek: Ještě něco zásadmho je tam? Paní starostka: Mapku jste dostali. Pan Morysek: Na to
jsem se ptal, Proto jsem se ptal, kde je ta smlouva. Nějak jsem na to nedostal odpověď. Paní Aulická: Tady ještě
píšou, že vlastník pozemků není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu stavebníka převést na 3, osobu
jakákoliv práva nebo povinnosti vyplývající ze smlouvy. Ani postoupit tuto smlouvu 3. osobě. Pan Morysek:
Tak to je asi standardní smlouva. Když mám o něčem hlasovat, tak bych to rád viděl. Paní starostka: Škoda, že
jste to neřekli dřív. Já bych jí poslala. Pan Morysek: Já jsem se na ní ptal. Vzhledem ktomu, že byla podána
příloha atd., tak jsem se ptal hned poté, co nám byla zaslána příloha. Paní starostka: Škoda, že jsem ten mail

nedostala. Pan Morysek: Ono je dobrý posílat smlouvu i s přílohami a pak se tam neřeší, že každá ta věc se
dostane v jiný týden. Zvlášť se to špatně kompletuje tyhle ty věci, že jo. Odkaz byl, to máte k té smlouvě. To
bylo fakt dobrý. Pan Kapsa: Budeme hlasovat? Přečte to někdo? Pan Hošek: Čekám, až si to pan Morysek
prostuduje. Pan Kapsa: Bude paralelně studovat a pak to odhlasujeme. Pan Morysek: Jediné co mi tady na tom
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trošku vadí, co jsem tady prostudoval je, že vlastně tato smlouva není. Paní starostka: Pojďte hlasovat. Pan
Morysek: Nechcete slyšet co je problém smlouvy? Dobře. Já pro to smlouvu nehlasuji, protože to znamená
bezúplatný převod všech těch pozemků. A je to tam jediný bod, který je zmíněn, že jakmile to postaví, tak to
zdarma převedeme. Zbavíme všech těch pozemků. Otázka, jestli to tak chceme. Paní Aulická: Počkej, to tam je?
Morysek: To tam je. Teď jsem si to prostudoval, proto je dobrý si prostudovat smlouvy velmi detailně. Tady
hlasujete o něčem. Darovaii byste kraji x-pozemků. Paní Aulická: Oni nám je darují taky. Oni nám darují úplně
všechno. Pan Morysek: Bod 2.3 zní: Po provedení výstavby, bude vyhotoven geometrický plán a skutečné
zaměření stavby s tím... Paní Aulická: lStavby. Oni nestaví silnici. Staví světelnou signalizaci. Pan Morysek:
Poslouchejte dál. Rád bych to dočetl. Ten bod 2.3 je rozsáhlej. Bude vyhotoven geometrický plán na skutečné
zaměření stavby s tím, že vlastník pozemku se zavazuje ve lhůtě bezprostředně po vyhotovení geometrického
planu zastavěného pozemku vymezeného geometrickým plánem převést vlastnické právo kzastavěnému
pozemku k vymezenému geometrickým plánem ve prospěch stavebníka & to bezúplatně. Paní Aulická: Světelná
signalizace jsou semafory. Ta stavba je semafor a další věci. To je jejich typová smlouva, kterou mají na silnici.
Pan Morysek: Bylo řečeno obráceně. Že oni nám tu stavbu převedou, a že to bude. Paní Aulická: Napište tam, že
chcete tento bod vypustit. Je dobře, že jsi si toho všiml. Paní Válková; Oni chtějí to území, co je pod tím
semaforem? Paní Aulická: Oni to nechtějí. Středočeský kraj nesmí ze zákona. Oni vlastni silnice, ale
příslušenství, což je světelná signalizace v obci není součástí. To je ze zákona o silnicích. V zastavěné části obce
příslušenství jsou semafory příslušenství a příslušenství silnic je ve vlastnictví obce. To je ze zákona o
komunikacích. Paní Smidžárová: Tzn, takže když se to rozbije, tak to bude opravovat obec? Paní Aulická: Ano.
Oni to budou 5 let vlastnit, dokud bude udržitelnost dotace. Jakmile skončí životnost dotace, tak oni budou
žádost obec, aby si to převzala do majetku. Paní Smidžárová: Takže nám to zase vrátí zpátky. Paní Aulícká: Ale
oni nemají co. Semafor se nedá vyjmout, oddělovacím plánem se nelze oddělit plocha pod semaforem. Pan

Hošek: Dodam do usnesení, že bude vypuštěn bod 23.
Zastupitelstvo po projednání

I.

schvaluje smlouvu mezi Středočeským krajem a obcí Velké Přílepy o možnosti provedení
stavby na cizím pozemku na stavbu: „SSZ

vobci Velké Přílepy za účelem zvýšení

bezpečnosti provozu a zklidnění dopravy na lI/240“.

Smlouvou jsou dotčeny pozemky 59/1, 288, 59/2, 243/2, 59/3, 341/30, st.15/1, 243/3, 243/4
vše vk.ú. Kamýk u Velkých Přílep a parc. č. 14/1 v k.ú. Velké Přílepy, S tím, že bude ze
smlouvy vypuštěn bod 2.3.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se O
Usneseni bylo přijato

Pan Kapsa: Požádal, že když z obce dostáváme podklady, aby to právnička nebo vedení obce přečetlo. Aby se
vědělo, že tam nejsou takovéhle skryte' chytaky, které můžou být do budoucna problém. Paní Aulická: Když
bylojednání, tak se řešilo, že se to bude převádět do majetku obce.
19. Výsledky poptávkového řízení — Sadové úpravy v obci Velké Přílepy
Paní Válková požádala zastupitele o schválení výběrového řízení sadových úprav. Jednalo se o dvě kola.

Z důvodu, že v prvním kole se nám nepodařilo vybrat vítěze, protože jsme našli chyby v nabídkách, Pan Kapsa.
Byly chyby i v podkladech. Paní Válková: Vdruhém kole byly dvě nabídky, zčehož 2. nabídka byl pan
Komínek z Roztok a první nabídka, která vyhrála, byla OK Garden s.r.o. Z důvodu, že nabídková cena vítěze
byla 274 514,15 Kč bez DPH. Druhá nabídka pana Komínka byla 299 613,20 Kč. Sadové úpravy podle smlouvy
mají začít 2.10.2017, kdy dojde k předání pozemku, kde se mají sadové úpravy provést.
Zastupitelstvo po projednání

I.

Schvaluje výsledky výběrového řízení na projekt „Sadové úpravy vobci Velké Přílepy“.
Vítězem se stala společnost OK Garden sro IČ: 27571297 s nabídkovou cenou 274 514,15

II.

pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení OK Garden s.r.o.

Kč bez DPH.

£,
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Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se O

Usnesení bylo přijato

20. Výsledky poptávkového řízení — Spojovací ul. II. Etapa — Chodník v ulici Formanská
Pan Hošek: Podávala se žádost o dotaci, kterou jsme nedostali na světelnou křižovatku. Jeden z důvodů byl, že ta
světelná signalizace nemá v návaznosti žadný chodník. Z toho důvodu bylo uděláno poptávkové řízení na tento
chodník, který bude navazovat. Podá se žádost o dotaci znovu. Nabidky firem jste dostali do mailu. Je nějaký
další dotaz? Paní starostka: Probírali jsme to na poradě. Pan Kapsa: Bylo to zveřejněno na webu? Paní Aulická:
Ne. Snažíme se při výběrech a poptávkách dodržovat směrnici, kterou má obec. Pokud předpokládám, protože
mám vždy výkaz výměr, tak vychazim ztoho, že to bude pod 200 000,— Kč, tak obecní směrnice jasně říká, jak
se máme chovat. Tzn. zjistit si cenu běžnou. Tu známe, protože letos jsme dělali dvě silnice, tak můžeme cenu
odhadnout. Ta vyšla pod 200 OOO,— Kč (asi 185 000,-). Byly poptány 4 firmy. Poslaly nabídky. Proč jsem tam
dala tu váhu za referenci. Teď jsem ráda, že tady še'f stavebmho výboru zkritizoval ulici Pod Lomem, protože
ulice Pod Lomem mě stála hodně nervů, a jak teďka vypadá a je na ní velká kritika, tak to je slabý odvar, jak by
asi vypadala. Váhu jsem dala, abyste neřekli, že jsem zaujata, tak jsem nedala 4 nebo 5, jak bych jim chtěla dát.
A přesto oni byly nejlevnější. Přesto, když se podíváte, tak ten rozdíl v ceně neni takový. Firma, která to nabídla
za podmínky, že plynule přejde z ulice Pod Hajnicí (společnost Eurovía _ dělala subdodávku firmě Pitner). Pan
Pirner děla kanalizace a silnice neumí, Eurovie tady má stroje, tak nabídli, že když to bude plynule přecházet, tak
to daji za nějakou cenu. Tak je reference vyhodila, že jsou první. Rozdíl ceny je 9 000,- Kč. Pan Morysek:

Zaujaly mě nějaké věci. Poslal jsem dotazy paní starostce, Chtěl jsem další materiály, další nabídky. Bylo mi
sděleno, že se je dozvím za měsíc. Pani Aulická: Mám to vše v kanceláři. Pan Morysek: Tak já o tom budu
hlasovat až za měsíc. Paní starostka: Máme lhůtu. Poslal jsi 10 mailů denně. Nestačim to číst a lhůtaje měsíc.
Morysek: Když je podklad zastupitelstvu, tak není lhůta měsíc. Nemá smysl řešit, nejsou podklady. A je zvláštní,
Že ze 4 udělaly 3 stejnou chybu. Paní Aulická: Onyji neudělaly. Projekt vpusť neměl. Projekt jí neřešil. Eurovia
byla jediná firma, která šla se mnou na místo. Ostatní ocenily výkaz výměr. Morysek: Je to rozpor vtom, že
když mají firmy nabídnout, mají mít stejné podmínky. Paní Aulická: Je to tak. Tu položku. Pan Morysek: Kdyby
byli vyzváni. Pani Aulická: Na co máme tu směrnici Petře. Kdybychom měli dělat výběrové řízení na všechno,
tak je nebudeme mít. Pan Morysek: Chtěl jsem vidět všechny nabídky, Pani Aulicka: Máme 4 nabídky. Že se
takhle neptáš. Pan Morysek: Zaujalo mě, že 3 ze 4 firem maji uvedenou, jako by měly stejnou chybu. Chtěl jsem
všechny. Dostal jsem jednu vítěznou nabídku. Chtěl jsem všechny, abych je posoudil, Věra se mi vysmála, že je
dostanu za měsíc. Paní starostka: Nevysmála. Pani Aulická: Promiň, ale že to nechceš pro tu střechu, vždyť to
jsou stejné peníze. Pan Moryseszno. Máme dvě nabídky, taky bych ...Paní Aulická: Věro, můžeš prosím,

přečist tu směrnici? To je totiž důležitý. Ta směrnice. Pan Morysek: Já tu směrnici znám. Já jsem ji psal, Pani
Aulická: Tam je přesný postup jak máme postupovat, Pan Morysek: To není o vás. To je, že já jsem si vyžádal,
jako zastupitel „ňáký“ materiály, ale materiály jsme nedostali. Paní starostka: Prosím vás, dostali jste tuhle
tabulku? Pan Bečka: Tu jsme na poradě diskutovali. Pan Morysek: A viděli jste výkaz výměr? Prošli jste si ty
položky? Já jsem se na ně díval. Tam jsou číslování vynechaný. Prostě jako by to bylo prostě vybraný. Mě
zajimá... Paní Aulická: Ano, to je výkaz výměr, který byl původně na celou Spojovací, včetně Formanské ulice.
Část se udělala, tak se očistil. Pan Morysek: V čem je problém? Proč nemůžu dostat všechny nabídky. Paní

Aulická: Můžeš. Pan Morysek: Věra mi řekla, že ne. Že je dostanu za měsíc. Že já tady říkám, že materiály. A
chci to dát do zápisu. Žádal jsem materiály, které jsem nedostal, Nedostal jsem nabídky, takže to nemohu
posoudit. Pani Aulická: Pokud by jsi přišel ke mně do kanceláře, tam to všechno je. Pan Morysek: Nic takového
jsem nedostal. Dostal jsem pouze odpověď, že to dostanu za měsíc. Paní Smidžarová: Tohle zrovna mám v mailu
taky. Tuhle odpověď. Pan Morysek: Ja jsem dostal odpověď, že to dostanu za měsíc, dle zákona. Paní Aulická:
Tohle se ke mně dostalo. Opravdu, je to tam vdeskách. Paní starostka: Je to přesně, jak jsem to psala, Že

informace pokud nemůžeš chodit na porady, vždy nalezneš na obecním úřadě a můžeš navštívit třeba Evu
Aulickou. Pan Morysek: Ja' bohužel pracuji tak, že se vracím, když už jste z práce dávno doma, To je prostě tak.
A potřebuji informace mailem. Paní Aulická: V pondělí a ve středu jsem skoro do 18 hod. Pan Morysek: Já se
vracím v19-20 hod. Někdy později. Pan Hošek: Návrh usnesení. Pan Morysek: Jaký je problém poslat to
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mailem? Fakt nevím. Paní starostka: To co ty jsi žádal, jsem
zrovna u sebe neměla. Paní Aulícká: Chci vás jen
upozornit, že to není prvně, co něco zadáváme na základě poptáve
k. Pan Morysek: Prostě mě tam něco zaujalo a
žádal jsem materiály. Materiály mi sděleno, že dostanu
za měsíc. To mně teda vadí. Paní Aulická; Z Výsledků
poptávek dělám jenom soubornou tabulku, s tím že poptáv
ky jsou u mě. Pan Morysek: Komentářejsme četli, to
bylo vcelku jasný. Pani Aulická: 14 dní před poradou, abyste
() tom mohli rozhodnout a doufala jsem, že se
stačíte sejít dřív, než se to začne dělat. Pani starostka: Na poradě
jsme se sešli. Pan Hošek: Odsouhlasíli jsme to.
Paní Aulická: Je to v souladu stou směrnicí a není to jiný
postup. Pan Morysek: V souladu se směrnicí je, že se
to předloží zastupitelstvu. To to schválí a na základě schvále
ní zastupitelstvem se zadá zakázka. Tohle v souladu
není. Paní starostka: Předloží odsouhlasit. Je nutno před
podpisem vyšší cenu projednat a odsouhlasit

v zastupitelstvu obce. Neříkalo se, ale na veřejném zasedání, Tady
je napsáno zastupitelstva. Pan Morysek: To si
děláte

srandu. Zakázka za 150 tis. To nemá smysl. Paní starostk
a: Oznámení o zadání zakázky na zasedání
zastupitelstva obce. Informace na pracovním či veřejném zasedán
í. Zdůvodnění případného přímého zadání. Pan
Morysek: Smlouvy se mají schvalovat veřejně, Paní starostk
a: Není podepsaná smlouva. My ji tady veřejně
schválíme. Pan Morysek: Tak to dělají na svoje riziko. Kdyby
chom to neschválili, tak jsme v problému. Paní
Smidžárová: Na poradě jsme se domluvili. Pan Kapsa: Na pracov
ních poradách jsme se domluvili na spoustě

jiných věcí, které jste vzápětí porušili. Pan Morysek: Navrhn
ěte hlasování k bodu. Asi nemá smysl. Paní
starostk

a: Počkáme, ještě chybí David Bečka. Pan Kapsa: Na výbore
ch se nečeká, tak nevidím důvod, proč
máme čekat. Pan Morysek: Hlasuje se ted'. Když to vyhlásí
te. Pan Kapsa: To můžeme takhle čekat půl hodiny.
Paní starostka: Může odejít a taky se může počkat. Pan Moryse
k: Chci, aby do zápisu bylo uvedeno, že účelově
je zdržováno hlasování o tomto bodu, protože není přítom
en jeden zastupitel, u něhož se předpokládá „ňákě“
hlasování. Paní starostka: Copak u něj předpokládáme? Pan
Morysek: Tak hlasujte. Nech hlasovat o tomto bodu.
Pan Kapsa: Zdržujete zastupitelstvo. Pan Morysek: Paní starost
ka zastavila hlasování. Pan Hošek: Nezastavila.

Paní starostka: Nezastavila. Říkala jsem, že počkáme na zastupi
tele Bečku, až přijde. Pan Bečka: Ja' jsem si
myslel,
že pan Morysek bude mít delší řeč. Že to stihnu. Ale nestihljsem.
Bohužel.

Zastupitelstvo po projednání
I.

II.

Schvaluje výsledky poptávkového řízení na akci „Spojovací
ulice 2. etapa — Chodník v ulici
Forrnanská“.
Pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy s vítězem poptáv
kového řízení fumy Eurovía CS
a.s. IČ 45274924 za cenu 153 709,- Kč bez DPH.

Hlasování: 7 pro, proti 0, zdržel se 1 (Morysek)
Usnesení bylo přijato

21. Smlouva o zřízení služebnosti — Česká telekomunika
ční infrastruktura a.s.
Jedná se o Roztockou ulici. Výměna kabelů vysílače na škole
(metalický nahrazen optickým). Paní Aulická:
Metalický kabel byl, ale asi nebylo věcné břemeno. Teď to
vše dávají do pořádku. Pan Morysek: Před měsícem
jsme dostali návrh smlouvy + dvě přílohy. Podle výčtu pozemk
ů a toho co je zde napsáno, tak to odpovídá tomu
bodu. Je to jeden vklad na dvě akce. Když jsem viděl výkresy
, tak to neodpovídalo stanovisku obce. Pak Kapsa:
Doplnit do usnesení, že je cena stanovena s ohledem na to, že
je to v zájmu obce Velké Přílepy.
Zastupitelstvo po projednání
[.

schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti ve prospěch Česke
telekomunikační infrastruktury a.s.
ve zřízení, provozování, udržování & opravách podzem
ního komunikačního vedení na
pozemc

ích parč. 7/3, 21, 28/13, 163/3, 163/12, 341/2, 341/24, 341/26,
389, 390 vše

11.

vku.
Velké Přílepy a par.č. 202/2, 202/3 v k.ú. Kamýk u Velkýc
h Přílep. Jednorázová náhrada byla
stanovena s ohledem na zájmy obce ve výši 55 000 Kč.
Pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. '

Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se 0
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Usnesení bylo přijato
22. Revokace usnesení č. 46/2016 ze dne 31.5.2016
Pan Bečka: Jedná se o „nešťastne'“ hřiště, kdy se snažíme obci darovat pozemek a nedaří se to. Vázne to na
jednom bytě, kteří se rozhodli, že darovací smlouvu nepodepíšou. Na pracovní poradě jsem předložil, jake jsou
možnosti. Nejednalo by se o převod celého pozemku, ale většinového podílu, Poslal jsem první návrh darovací
smlouvy, Poté byla upravena dle připomínek právničky. Je to asi jediná cesta, jak ten pozemek obci darovat.
Máte něco kdarovací smlouvě? Pan Morysek: Já jsem jí neviděl. Nemohl jsem se připojit. Viděl jsem tu
předchozí. Zdržím se, ale jen z důvodu, že jsem neviděl smlouvu.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I.

Revokuje usnesení č. 46/2016 ze dne 31.5.2016

Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se O
Usnesení bylo přijato

23. Darovací smlouva pahč. 182/229 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep (hřiště)
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I.
Schvaluje darovací smlouvu mezi lng. Bay Marie,lng. Bay Robin, lng. Bečka David PhD.,
lng. Bečková Lucie PhD.,Benda Arnošt, SJM Benda Arnošt a Bendová Ladislava, SJM Bíkl
Radek Ing. a Bíklová Kateřina, JUDr. David Machanská Mária, SJM Duda Libor a Dudová
Lenka, Herda Ján, Mgr. Herdová Dominika, Jirák František, PhDr, PhD. Kotlík Kamil, Lukeš
Jakub, Lustig Petr, lng. Mottl Radek, Mgr. Pčola Marián, Bc. Roubíčková Marketa,

Schmiedhuberová Martina, Šimčík Martin, Bc. Veselák Ladislav, Ing. Vojnár Štěpán PhDr.,
Vostrovská Zdeňka, lng. Vybíralová Marika, lng. Vyklický Viktor, Ing. Wimmerová Lenka
PhD., všichni společně jako dárci a obcí Velké Přílepy jako obdarovaný na podíl v souhrnné

výši 141776/148011 pozemku č.parc. 182/229, k.ú. Kamýk u VeÍkých Přílep o výměře 98 m2.
II.

pověřuje starostku obce k podpisu te'to darovací smlouvy,

Hlasování: 7 pro, 0 proti, zdržel se 1 (Morysek )

24. Záměr podání žádosti o dotaci MF ČR — Pražská č.p.130
Paní starostka: Měli bychom rozhodnout, že požádáme o dotaci Ministerstvo financí. Dotace bude vypsána asi
naposledy. Už neměla být vypsána, ale našli ještě nějaké peníze. Peněz už je málo, tak se zpřísnili podmínky pro
žadatele. Dříve, když jsme žádali, tak nám stačila studie a rozpočet. To nám tvrdili, ještě před 2 měsíci. A odhad

rozpočtu. Před vyhlášením se změnily podmínky — zpřísnily se. Nyní chtějí projekt ke stavebnímu povolení.
Dnes bychom měli odsouhlasit, že obec bude moci požádat o tuto dotaci, tzn. na kuchyň a na školní klub. Celá
budova bude určena škole. Měli bychom schválit výběrové řízení na projektanta. Paní Aulická: Na základě
informací z MF můžeme podat žádost v rozsahu jako dřív, ale ztratíme body. Pokud se zavážeme v žádosti (do
konce roku 2017), že do konce ledna 2018 budeme mít projektovou dokumentaci a budeme mít podanou žádost
o stavební povolení, tak budeme mít větší připravenost a za tu získáme body, které by nám měly pomoc. Nemůže
být jednostupňová dokumentace. Když se dohodnete, že zadáte pouze dokumentaci pro územní a stavební řízení,

s tím že budou stanoviska hygieny, hasičů.., tak by mohla být cena bez DPH pod 200 000,-. Pak jsme
v poptávkovém řízení, které je rychle. Je reálné to projekčně připravit, tak aby se žádost mohla podat v lednu.
Teď by se objednalo u nezávislé rozpočtové firmy, který dělá rozpočty podle UZU, na základě poptávkového
řízení, kdo bude projekt dělat. Udělal by se rozpočet a získali bychom zase větší bodové ohodnocení. Kuchyň by
mohla stále mít parametry velkokapacitní kuchyně. Pan Morysek: Dělali jste studii. Kolik je cena? Paní Aulická:
Myslím, že by to mohlo být do 30 mil. podie m3. Pan Morysek: Bez vybavení? Paní Aulická: S Gastrem (co
bude pevně přimontované), Pan Morysek: Návrh je ten, ať schválíme zadání zjednodušené dokumentace, která
bude stát do 200 tis. Kč. Paní Aulícká: Náklady na projekt neplatí. Pokud poptávka ukáže, že by to bylo více

peněz, tak byste se museli rychle usnést, že se nedodrží postup výběrového řízení. Ale byla by to stále zakázka
malého rozsahu. Nebyla by tam Zákon. povinnost. Pan Morysek: Je tam zákon, ale ten to reguluje jinak. Pak
Kapsa: Co znamená školní klub? Družina? Paní Aulická: Pro starší děti co nechodí do družiny, kroužky. Plus
logoped, školní psycholog. Paní starostka: Nyní jsou dotace i na provoz školního klubu, Pan Morysek: Jaké jsou
parametry dotace? Paní Aulická: 70%. Paní starostka: Stejně. Nazveme to další etapou. Pan Morysek:
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Neuznatelné náklady jsou projekt. Paní Aulická: Realiz
ačka — možná bude uznatelná. Pan Morysek: O kolik
se
prodraží, když to bude rozdělené? Kolik bude mit výzva
celkem peněz? Paní starostka: Teď si nevzpomínám.
Paní Aulická: Máme výhodu. Posuzují tam i návaznosti
projektů. Máme kladné body, že obec do škol hodně
investovala sama i ten vývoj. Nechceme najednou 150
mil. Kč, jako ostatní obce a jdeme „salámovou metodo
u“.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I.

II.

Souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace v rámci
programu MF ČR: “Podpora rozvoje a
obnovy materiálně technické základny regionálních
škol v okolí velkých měst" na výstavbu
Budovy školní kuchyně a školního klubu v místě
přístavby zámečnické dílny v č.p.l30 (část

B).
Souhlasí vypsáním poptávkového řízení na zhotovitele
projektové dokumentace pro společné
územní a stavební
řízení na Budovu školní kuchyně a školního klubu.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se 0
25. Rekonstrukce ulice Pod Hajnicí — schválení vícepr
ací
Paní Aulická: Ulice dopadla dobře, přesto bylo účtová
no penále ve výši 40 tis. Kč. z důvodu prodloužení
termínu 0 8 dní.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I.
Schvaluje celkové započtení všech víceprací a méněpr
ací vcelkové výši 329 083,70 Kč
včetně DPH vrámci projektu „Velké Přílepy - Revita
lizace IS - ulice Pod Hajnicí, Příčná,
Souběžná“.
Hlasování : 8 pro, 0 proti, zdržel se 0

26. Různé
27. Diskuse s občany
28. Závěr

Starostka ukončila jednání zastupitelstva v 23:59

Datum vyhotovení zápisuč- Él/É „ÍÍ/f'i

..........................%gg//
Věra Čermáková, starostka

Ověřovatelé

lng. D vid Be ka, Ph.D.
ověřovatel
ověřovatel
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