Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

dne 19.12.201 7

Přítomni:

8 členů ZO

Věra Čermáková, Ing. Tomáš Hošek, Ing. David Bečka Ph.D., Mgr. Marie Válková,
Ing. Petr Morysek, lng. Richard Kapsa (dostavil se v 19:14 hod.), Mgr. Libuše
Smidžarová, lng. Kamila Handlová, PhDr. Jitka Šimková

Omluveni:

Mgr. Radoslav Mihalka, Ing. Lubomír Šembera

1. Zahájení
Zastupitelstvo obce se sešlo v 19.00 hodin vsále CVA ve Velkých Přílepech. Zasedání bylo
zahájeno v 19.07 hodin a předsedá mu paní starostka, která konstatovala přítomnost 8 členů

zastupitelstva, což je usnášeníschopný stav.
2. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
VoIí:
a) Zapisovatele: Radka Linhartová
b) Ověřovatele zápisu: Mgr. Marie Válková, PhDr. Jitka Šimková
c) Návrhová komise: Ing. Tomáš Hošek, Ing. David Bečka

Hlasování: Pro 8

Proti

Zdrželi se

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

V 19:14 hod. přišel Ing. Kapsa.
Paní starostka prošla usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva, které bylo 13.11.2017.
Licenční smlouva softwarové vybavení pro OP. — Smlouva podepsána.
Kupní smlouva na pozemek par. č. 558/2 k.ú, Statenice. — Smlouva podepsána, pozemek zaplacen.

Záměr odprodeje pozemku 173/141 (trafostanice). — Záměr vyhlášen. Přihlásil se majitel ČEZ.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti par. č. 236/1 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
— Usnesení bylo odesláno.
Smlouva o zřízení služebnosti pařč. 190/31 (voda, kanalizace). — Smlouva podepsána.

Právo služebnosti ČEZ (pozemek par. č. 190/31). — Zatím není. Dojde ke změně — připojení dalšího
pozemku,

Smlouva o zřízení služebnosti GASNET (pozemek par.č.190l31). — Návrh na změnu smlouvy, přidání
3. strany. Nové projednávání na zasedání,

Řízení nátoku do ČOV Velké Přílepy. — Dílo hotovo, převzato, doručena faktura.
Odkup části pozemku par. č. 395 obcí (pozemek pod chodníkem). — Smlouva podepsána, vloženo na
katastr nemovitostí.

Smlouva s dodavatelem projektu na čp. 130. — Smlouva uzavřena.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ČEZ kNN a vNN. — Nesouhlasí s cenou,

zaplatí dle odhadu zpracovaným odhadcem spolupracujícím s obcí,
Věcné břemeno par. č. 190/122 (kanalizace, voda) — Zpracovává se,

Dodatek Accon — Dodatek podepsán.
l.

Proti usnesení z předcházejícího zasedání 13.11.2017 nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení z předchozího zasedání jsou platná. Zastupitelstvo bere na vědomí informace o
průběhu plnění usnesení z předchozíhojednání zastupitelstva.

Pan Hošek podal návrh na změnu programu veřejného zasedání zastupitelstva:

Bod 6 — Schválení přijetí darů obcí na vybavení ZŠ Velké Přílepy a MŠ Jablíčko Velké Přílepy, okres
Praha—západ
Bod 9 — Kupní smlouva - inženýrské sítě na parc. č. 182/132, 182/96 a 182/303 vše v k.ú. Kamýk u

Velkých Přílep
Vložení Bodu č. 21 — Kupní smlouva na část pozemku par. č. 204/1 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
Pan Kapsa informoval o provedení kontroly kontrolním výborem na plnění smlouvy se společností
Nimetal a podal návrh na vložení bodu — přijetí usnesení.
Pan Morysek — upozornil zastupitele, že bod. č. 19 nelze schválit aktualizací a musí se stará vyhláška
zrušit a vydat nové s novým číslem. K tomuto bodu proběhla diskuse a bod byl navržen ke stažení.

ll.

Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh programu jednání s tím, že program bude
doplněn/změněn následovně:

a)

Bod 6 — Schválení přijetí darů obci na vybavení ZŠ Velké Přílepy a MŠ Jablíčko Velké Přílepy,
okres Praha—západ

b)

Bod 9 — Kupní smlouva — inženýrské sítě na parc. č. 182/132, 182/96 a 182/303 vše v k.ú.

c)
d)

Kamýk u Velkých Přílep
Vložen Bod č. 21 - Kupní smlouva na část pozemku par. č. 204/1 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
Vložen Bod č. 22 — Zpráva kontrolního výboru

e)

Vyřazen Bod č. 19

Hlasování: Pro 9

Proti

Zdrželi se

Program byl přijat

4. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
Paní starostka přednesla zprávu o činnosti obce (příloha č. 1).
Pan Hošek doplnil informace paní starostky. Kraj od 1.1.2018 hledá 90 mil. Kč hromadnou dopravu.

Obce, které se zúčastnily jednání s ROPIDEM se dohodly, že nepodepíší dodatky k 1.1.2018 na
hromadnou dopravu, tak jak byly zaslány obcím — navýšení o 30%. Podepíší se dodatky, které
vychází ze současné smlouvy — navýšení o inflaci 2,2%.
Paní Válková — byly ukončeny sadové úpravy u fotbalového hřiště. Převzetí hotového projektu
proběhne 20.12.2017.

Finanční výbor se nesešel.
Paní Handlová přednesla zprávu kontrolního výboru (příloha č. 2), jenž obsahovala návrh usnesení,
které bude projednáváno v bodu programu č. 22.

5. Diskuse s občany
Byl položen dotaz, zda ke schůzce 23.11.2017 svolané starostou Kralup nad Vltavou k silnici č. 240/Il,
konané v Kralupech nad Vltavou bude předložen zápis ze schůzky. Obec si ho vyžádá. Paní starostka
informovala, že byl vznesen dotaz k EIA „varianta C“, zda je zařazena do tohoto projednávání. Na
schůzce bylo jasné řečeno zástupci kraje, že nebude tato varianta posuzována. V březnu 2018 bude
vizualizace projektu. Pan Hošek informoval o sdělení požadavku obce, že si nepřeje sjezd v katastru

obce Velké Přílepy či Kamýku.
Další dotaz byl položen k rozbité Kladenskě ulici, kdy byl poslední kontakt se SÚS a jak je daleko

projednávání chodníku v této ulici. Provizorně byla díra zasypána údržbou obce. Obec posílala několik

žádostí na SÚS. Poslední email před týdnem.
Následující dotaz se týkal dopisu zaslaného obci k úpravě dopravního značení. Paní starostka
informovala o probíhajícím řízení týkajícím se úplně demolice mostu vČerněm Volu a výstavbu
nového železobetonového silničního mostu s prakticky neomezitelnou zatížeností. Realizace by měla
být v 1. polovině roku 2018. Výstavba bude probíhat za plné uzavírky mostu po dobu 6 měsíců. Pan
Hošek informoval, že po výstavbě mostku bude odstraněno omezení tonáže a legálně budou jezdit
přes naši obec. Občan: v případě objížďky přes Kladenskou, jsme připraveni dělat velkě násilnosti.
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Hajte nás před náklaďáky. Pan Hošek: Obec bude hájit, aby objížďkou přes Kladenskou ulici nejezdíía
nákladní doprava.
Další dotaz byl vznesen k oplocení pole v katastru obce za Whitetransem. Obec o tom nic neví, paní

starostka zjistí, co se tam děje. Bude poslána kontrola stavebního úřadu,
19:55 19:58 paní Smidžárová se vzdálila

6. Schválení přijetí darů obcí na vybavení ZŠ Velké Přílepy a MŠ Jablíčko Velké Přílepy, okres
Praha — západ

Paní Válkovou byly osloveny obce, jejichž žáci navštěvují ZŠ Velké Přílepy, aby přispěly na vybavení
kuchyně pro školní výuku. Dále byly požádaný o příspěvek i obce, jejíchž dětí navštěvují MŠ Jablíčko.
Zastupitelstvo obce po projednání

|.

Schvaluje přijetí darů obcí na vybavení ZŠ Velké Přílepy v celkové výši 145 000,- Kč.
Seznam jednotlivých darů je přílohou č. 3 zápisu zjednání zastupitelstva.

Hlasování: Pro 9
||.

Proti

Zdrželi se

Schvaluje přijetí daru obce Svrkyně pro MŠ Jablíčko, Velké Přílepy, okres Praha-západ

v celkové výši 14 000,- Kč

Hlasování: Pro 9

Proti

Zdrželí se

7. Schválení přijetí darů obci
Dotaz pan Kapsa: Na „Přílepské ladění" byl udělán rozpočet, který měl být pokryt z darů. Stalo se tak

nebo obec doplácela? Paní starostka: Dotace nebyla získána, část byla pokryta z darů a ze
vstupného. Do příštího zasedání bude zjištěno pokrytí rozpočtu.
Zastupitelstvo pro projednání

Schvaluje přijetí darů obcí v celkové výši 134 317,- Kč. Seznam jednotlivých darů je uveden v příloze
č. 4 zápisu jednání zastupitelstva.

Hlasování: Pro 9

Proti

Zdrželí se

Usnesení bylo přijato.
8.

Prodej pozemku st. par. 718 k.ú. Velké Přílepy

Záměr byl řádně vyvěšen Přihlásil se majitel trafostanice ČEZ Distribuce.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

Schvaluje prodej pozemku st. parc. č, 718 v k.ú. Velké Přílepy o výměře 5 rnz za celkovou cenu

5 000,- Kč firmě ČEZ Distribuce a.s.
Hlasování:Pro 9

Proti

Zdrželi se

Usneseni bylo přijato.
9.

Kupní smlouva — inženýrské sítě na parc. č. 182/132, 182/96 3 1821303 vše v k.ú. Kamýk u
Velkých Přílep

Zastupitelstvo obce pro projednání

Schvaluje kupní smlouvu o převodu vlastnictvi nemovité věci mezi firmou Austria Real Invest s.r.o.
jako prodávající a obcí Velké Přílepy jako kupující. Předmětem smlouvy je převod vlastnictvi
inženýrských sítí na pozemcích na parc. č. 182/132, 182/96, 182/303 vše v k.ú. Kamýk u Velkých
Přílep za celkovou náhradu 121,- Kč včetně DPH.
Hlasování: Pro 9

Proti

Zdrželi se

Usnesení bylo přijato.
10. Grantový program obce - schválení podpory v 1. kole pro rok 2018

Pan Hošek: Grantová komise se sešla minulý týden a dala následující doporučení:
Název - účel grantu
HOBBY výstava 2018
Zumba Fitness a Juicer
Masopust 2018
Velikonoční trhy 2018
Uspořádání kurzů první pomoci dětem
Tradiční pálení čarodějnic 30. 4. 2018
Podpora běžné činnosti fotbalového oddílu
Společenský bál
Velikonoční dílna
Představení loutkového divadla pro děti

Žadatel
PRO Přílepy o.s. - Ing. Morysek
Talent studio s.r.o.
J.Tydlitatová
T. Lapáčková
Mateřská škola Veselý Domeček
TJ Sokol Velké Přílepy » ]. Buk
TJ Sokol Velké Přílepy -J. Buk
Spolek sdružení rodičů a přátel
Spolek sdružení rodičů a přátel
Libor Schwarz

Částka
10 000
O
2 000
Z 000
5 000
3 000
10 000
5 000
7 000
4 000

Zumba Fitness — nedoporučeno, jedná se o projekt na komerční bázi. Rozděleno 48 tis, Kč, Pro druhé

kolo zbývá 152 tis, Kč.
Pan Morysek: Poděkoval za přidělení celé požadované částky na Hobby výstavu (akce velkého

rozsahu). Navrhl nezkráceni grantu na Masopust a Velikonoční trhy z důvodu vysokých nákladů na
tyto akce. Dle názoru pana Moryska by mělo být prioritou podporovaní těchto akcí.

Pan Hošek: Velikonoční trhy jsou komerční akce. Pan Morysek: Vydělají prodejci, ale jsou tam
organizační náklady, Pani starostka: Nevíme, co vše se z této částky bude hradit. Paní Smidžárova':

Grantová komise bude davat doporučení, aby se pro příští kolo změnily podminky přidělováni grantů u
stabilních akcí. Pan Hošek: Nová pravidla bude řešit nová grantová komise po prázdninách. Pro
porovnání informoval o pravidlech ve Vrchlabí. Pan Morysek: Dávám návrh, aby akce Masopust a

Velikonoční trhy dostaly 5 tis. Kč. Tyto akce počítají, že dostanou ještě 3 tis. Kč, které mají domluvené
obci, tj. dostanou 8 tis. Kč. Když to seškrta'te, tak to nedostanou. Pan Kapsa: Nesouhlasím, tak to je to
nastaveno dlouhodobě. Požádají o 5 a dostanou 2+3, takže nemůžou stím počítat dopředu, že
dostanou celou částku. Pan Morysek: Náklady jsou vyšší a každý rok dotují tyto akce. Proto jsem
navrhl, aby dostali dotaci ve výši, o kterou požádali. Pan Hošek: Masopust — náklady na účinkující a
ceny do soutěží. Velikonoční trhy — doprovodný program pro děti a na ceny. Pan Morysek podal

protinávrh: Schválení grantů ve výši navržené grantovou komisí se změnou u položky Masopust.
Misto 2 tis. byl udělen grant ve výši Kč 5 tis. a Velikonoční trhy také. Misto navržených 2 tis. Kč, bylo
uděleno 5 tis. Kč. Další protinávrh podala paní starostka: Schválení částek jak bylo navrženo, ale
došlo ke zvýšení částky u Masopustu na Kč 5 tis. Trhy zůstanou.

Pan Hošek: Prvni hlasovaní bude o druhem protinávrhu paní starostky.
Zastupitelstvo pro projednání

Schvaluje poskytnutí finanční podpory zgrantoveho programu obce Velké Přílepy na rok 2018
následovně:
Název - účel grantu
HOBBY výstava 2018
Zumba Fitness a Juicer

Žadatel
PRO Přílepy o.s. - lng. Morysek
Talent studio s.r.o.

Částka
10 000
O

Masopust 2018
J.Tydlitatová
5 000
Velikonoční trhy 2018
T. Lapáčková
2 000
Uspořádání kurzů první pomoci dětem
Mateřská škola Veselý Domeček
5 000
Tradiční pálení čarodějnic 30.4.2018
TJ Sokol Velké Přílepy - J. Buk
3 000
Podpora běžné činnosti fotbalového oddílu
TJ Sokol Velké Přílepy -J. Buk
10 000
Společenský bál
Spolek sdružení rodičů a přátel
5 000
Velikonoční dílna
Spolek sdružení rodičů a přátel
7 000
Představení loutkového divadla pro děti
Libor Schwarz
4 000
Podpora bude vyplacena za podmínek vycházející 2 výzvy grantového programu, zejména vyúčtování
předchozích získaných finančních podpor.
U podpory pro „Tradiční pálení čarodějnic 30.4.2018" je poskytnuta částka výhradně pro dětský
program.

Hlasování: Pro 6

Proti

Zdrželi se 3 (Válková, Bečka, Morysek)

Protinávrh byl přijat.
20:22 — 20:24 paní starostka se vzdálila

11. Schválení poptávkového řízení- osobní automobil
Pan Hošek informoval o tom, že v rozpočtu obce byla na letošní rok vyčleněna částka na pořízení
nového auto pro obecní a stavební úřad. Proběhlo poptávkové řízení, nabídky se lišily o marží
obchodníka. Obec obdržela 4 nabídky, Stávající auto bude dále používáno údržbou a stavebním
úřadem. Pan Morysek: Paní Handlová, tady prohlíží nabídky a všechny již pozbyly platnosti. Pan
Hošek: Jsou platné. Poptávkové řízení mělo podmínku dodání do 20.12.2017. Potvrzeno s obchodním

zástupcem z Kralup, že auto je připraveno a cena platí .
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

|.
ll.

Schvaluje výsledek poptávkového řízení na pořízení osobního automobilu.
Schvaluje nákup osobního automobilu Škoda Fabia Ambition za celkovou cenu 278 317
Kč včetně DPH od vítěze poptávkového řízení Auto Kralupy, a.s., Kralupy nad Vltavou.

Hlasování: Pro 9

Proti

Zdrželi se

Usnesení bylo přijato.

12. Rozpočtové opatření č. 8 a č. 9 rozpočtu obce pro rok 2017

Pan Hošek: RO je datováno ke konci listopadu a podepsáno paní starostkou vrámci pravomocí.
Obsahuje schválený dodatek k revitalizace ulice Pod Hajnicí a oprava chyby v účtování výdajů na
místní referendum.
a)
|.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pro projednání
Schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 8 Rozpočtu obce na rok 2017, které je

přílohou č. 5 zápisu, Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením 5 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: Pro 8

Proti

Zdrželi se 1 (Morysek)

Usnesení bylo přijato.

Námltka pana Moryska: Pokud jsme dělali takovouto změnu, kterou jste dorovnávali některé položky
ke skutečné výši, tak se ptám, proč jste to neudělali u všech těch položek? Protože momentálně,
pokud to dobře počítám, tak plnění rozpočtu a reálného plnění rozpočtu obce proti plánu, tak je zhruba
asi o 20 mil. Kč. Máme stále nastavený nereálný rozpočet. Když už víme na konci roku, že nebude

takto naplněn. Děláme změny drobností, když neděláme změny velkých položek
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Pan Hošek: RO č. 9. Nejsou poníženy investice, které byly neprojektovány a nebudou realizovány do
konce roku. Přijmy — navýšeny příjmy z daní a přidána částka za prodané pozemky ve Statenicich.

b) Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pro projednání
l.

Schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 9 Rozpočtu obce na rok 2017, které je přílohou

č. 6 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: Pro 8

Proti

Zdrželi se 1 (Morysek)

Usnesení bylo přijato.
13. Schválení ceny vodného a stočného pro rok 2018

Pan Hošek: Návrh byl vyvěšen, došlo k mírnému snížení cca 1,50 Kč. Na poradě domluveno, že cena
se ponechá na současné výši a zisk ztoho se použije na investice a opravy. Pan Kapsa: Po snížení
ceny a ponechání ceny občanům se vydělá asi 200 tis. Kč, které se budou investovat do investičních
akcí, které obec potřebuje na posílení vodohospodářské infrastruktury Pan Morysek: Technická
námitka. Podle smlouvy bylo právo do 30.11.2017 a v listopadu jste to nepředložili, tak užje po všem.
Podle smlouvy by platila cena jako loni.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.
Neschvaluje předložený návrh vodného a stočného na rok 2018.

||.

Schvaluje na rok 2018 vodné ve výši 41,06 Kč a stočné ve výši 26,83 Kč. Ceny jsou
uvedeny za m3 bez DPH.

Hlasování: Pro 8

Proti

Zdrželi se 1 (Morysek)

Usneseni bylo přijato.

14. Schválení rozpočtu obce pro rok 2018
Pan Hošek: Loňský rozpočet měl schválen schodek cca 26 mil. Kč. Byly v něm zahrnuty veškeré
investiční akce, které bylo možné rozjet, Nepodařilo se vše zahájit, Ke konci listopadu 2017 je
rozpočet obce cca 4,5 mil, Kč v plusu. Je tam zahrnuta částka 2,8 mil. Kč, které máme na rozpočtu

DSO. Tato částka byla poskytnuta na začátku roku vrámci vodovodního přivaděče, který byl
realizován za pomoci dotace. Přivaděč byl realizován a obec Velké Přílepy vyšel cca na 1,7 mil. Kč.
Vrozpočtu na další rok jsou zapracovány investiční akce, které by bylo možné příští rok zahájit.
Rozpočet obsahuje schodek s rezervou 16 845 243 Kč. Pan Kapsa požadoval vypracování
dokumentu, který by porovnal položky, jenž budou mít větší nárůst než 15% oproti roku 2017 mimo
investičních položek, Dokument nevznikl. Po vyškrtání investičních položek, náklady na mzdy, energie
apod. položky, tak tam nejsou žádné. Jsou tam položky, které narostly např. IT služby, poštovné. Pan
Kapsa: Dal jsem na poradě požadavek na položky, které mají větší nárůst než 15% a zúčastnění
zastupitelé mě podpořili. Takto schvalujeme něco, kde nemáme srovnání položek vedle sebe a

nevíme, co schvalujemet Pan Hošek: Než byl tento rozpočet vyvěšen, navrhl jsem termíny schůzek
kvysvětlení položek rozpočtu. Žádný zastupitel nereagoval. Nárůsty o více než 15% jsou dělány
odhadem, který vychází ze zkušenosti. Nárůst je u IT, které na obcí chátrá. Pan Kapsa: IT jsme
probírali minule. Pan Hošek: Nárůst je u pošty a poštovní služby, MHD (1,4 mil. Kč na příští rok), U

MHD je rezerva s ROPID a lDSK. Nyní se platí těsně pod 1 mil. Kč, navrhováno cca 400 tis. rezerva.
Pan Kapsa: Požadavek na zaslání do emailu zastupitelům informaci, kde jsou největší změny
v rozpočtu s jejich odůvodněním.
Pan Morysek, vznesl dotaz, jak je to s plánováním investičních akcí, stanovení limitů? Jaká je záruka,
že akce budou naplněny v té výši, jak jsou uvedeny v rozpočtu. Pan Hošek: Vycházelo se z odhadů,

z projektové

dokumentace

a

rozpočtů,

které

máme

k dispozici.

Pan

Morysek:

Sjakou

pravděpodobností se dá říci, že bude rozpočet naplněn? Paní starostka: Záleží to také na
poskytnutých dotacích. Pan Hošek: Záleží to také na zastupitelstvu, jak bude schvalovat smlouvy,
poptávkové řízení. Věřím, že začne rekonstrukce ulice Nová, Dodělá se dokumentace a žádost o

dotaci na „Podmoráň“ (chodník). Věřím, že dostaneme dotací na světelný přechod na Pražské ulici, že

bude hotová studie na Kladenské ulici (chodníky), bude provedena kompletní rekonstrukce ČOV
(čerpací stanice ul. D. Medřicke'). Rozběhne se investice 130/B. Modernizace sportovního areálu

(fotbalové hřiště |. etapa). Soutěž na centrum obce a snad na konci roku bude zastupitelstvo
schvalovat územní plán. Vodní nádrž, pravděpodobně se příští rok nestihne. Pan Morysek žádá, aby
do rozpočtu byly dávány pouze projekty, jejichž stupeň přípravy umožňuje realizaci. Polovina investic,
které byly deklarovány, nebyla naplněna. Pan Hošek: Narozpočtováno na příjmech po konsolidaci bylo
59 mil. Kč. V současné době je 65 mil. Kč, plnění 62,5 mil. Kč. Výdaje na začátku roku 85 mil. Kč po

konsolidaci, nyní 61 mil. Kč. Pan Morysek žádá paní účetní, aby mu zaslala výkaz za listopad. Pan
Morysek: Pan Hošek upírá zastupiteli právo, žádat dokumenty Pan Hošek: Neupírám, máte ho
k nahlédnutí na obci. Pan Morysek: Pan Hošek, by si měl prostudovat zákon o obcích, a o tom co má
právo zastupitel žádat a ne A jestli mi chce upírat právo na materiály, které má k dispozici zastupitel,
tak oto budu asi muset žádat přes kraj.

Dále proběhla diskuse o zasílání podkladů a o omylem zaslaném výkazu kminulému zasedání
zastupitelstva.
Pan Kapsa: V návrhu je rozpor mezi rozpočtem obce a ZŠ. V rozpočtu obce výdaj na ZŠ cca o 300 tis.

než v rozpočtu ZŠ. Zda je to vysvětleno a jak to bude řešeno?
Pan Hošek: Obě paní ředitelky byly upozorněny, že do rozpočtu obec dá částku ze střednědobého

výhledu. Paní ředitelka sdělila, že má dostatečné rezervy a ponížena částka, dle rozpočtu obce jí bude
stačit. Rozdíl je z důvodu, že rozpočet ZŠ byl vyhotoven dříve než rozpočet obce
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.

Schvaluje předložený rozpočet obce Velké Přílepy pro rok 2018 v paragrafovém znění

s následujícími změnami:
l.
Položka 3635—5169 bude navýšena z 25 000 Kč na 265 000 Kč
||.
Položka 3635-5166 bude ponížena z 220 000 Kč na 60 000 Kč

Předpokládané příjmy činí 62 648 726,20 Kč a výdaji včetně výše uvedených změn činní
79 574 000 Kč. Schodek rozpočtu je kryt přebytkem hospodaření obce z minulých let ve

výši 16 925 283,80 Kč 2 položky 8115.

||.

Schvaluje jako závazné ukazatele Rozpočtu obce pro rok 2018 jednotlivé paragrafy

III.

Rozpočtu obce.
Stanovuje, v souladu s 5 102 odst. 2 písm. a) a 5 99 odst, 2 zákona č. 128/2000 Sb., o

obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a)

starosty

obce

k provádění

Na příjmové straně rozpočtu

-

Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového
zapojeni účelových dotací v případě, že zastupitelstvo schválilo účast při podání
žádosti o transfer nebo jsou transfery poskytovány na základě právních předpisů
Tyto prostředky starosta zapojuje do výdajů příslušného paragrafu související

s přijímanou dotací nebo vyrovnáním na 5 8171 položka 5901 (nespecifikovaná
rezerva).

b)

Na výdajové straně rozpočtu
Navýšení závazného ukazatele do výše 50 000 Kč vobdobí mezi jednotlivými
zasedáními zastupitelstva. Navýšení závazného ukazatele musí být financováno
snížením jiného závazného ukazatele na výdajové straně nebo zapojením
financování (nespecifikovaná rezerva (5 6171 položka 5901) či položka 8115)

nebo reálným a odůvodněným zvýšením příjmů. Celková změna výdajové
stránky rozpočtu může být v maximální výši 50 000 Kč ve sledovaném období.
Toto rozpočtové opatření bude schvalováno zastupitelstvem obce na nejbližším
zasedání.
Hlasování: Pro 6

Proti

Zdrželi se 3 (Kapsa, Morysek, Handlová)

Usnesení bylo přijato.

Pan Kapsa se podivil nad tím, jak někteří zastupitelé hlasují bez toho, aby dostali podkladové
informace, na kterých se shodli před týdnem na pracovním jednání zastupitelstva. Jmenovitě paní

Smidžárová, paní Šimková a paní Válková.

Paní Válková, respektuje to, že pan Hošek nestihl připravit dokument, a že moje zodpovědnost byla,
že jsem nevyužila dvou možných schůzek, kde se rozpočet řešil. Osobně jsem si informace na obci
dohledala. Dobrovolné. Bylo to možné v pracovních dnech, kdykoliv.

15. Schválení rozpočtu ZŠ Velké Přílepy na rok 2018
Podle novely zákona 24/2017 se musí schvalovat každý rok střednědobý výhled a návrh rozpočtu
příspěvkové organizace. Příští rok budou využity podklady z kraje, kde bude vidět srovnání rozpočtu
vjednotlivých letech. Proběhla diskuse o řešení nesouladu v rozpočtu školy a schváleném rozpočtu
obce o příspěvku pro ZŠ. Varianty řešení byly nastíněny tyto:
a) neschválení rozpočtu a poslání příspěvkové organice do rozpočtového provizoria
b)
0)

do rozpočtu ZŠ se dá částka, která byla schválena jako příspěvek v rozpočtu obce
schválíme, jak to ZŠ navrhla a ZŠ předloží rozpočtovou změnu, kde částku upraví

Zastupitelstvo obce po projednání

!.

Schvaluje předložený rozpočet Základní školy obce Velké Přílepy pro rok 2018.

||.

Ukládá vedení Základní školy Velké Přílepy, vypracování rozpočtového opatření, které

bude reflektovat schválený neinvestiční příspěvek zřizovatele pro rok 2018, který bude ve
výši 3 350 000 Kč.
Hlasování: Pro 9

Proti

Zdrželi se

Usnesení bylo přijato.
16. Schválení rozpočtu MŠ Jablíčko Velké Přílepy, okres Praha-západ pro rok 2018
Zastupitelstvo obce po projednání

|.

schvaluje předložený rozpočet Mateřské školy Jablíčko Velké Přílepy, okres Praha-západ pro
rok 2018. Neinvestiční příspěvek zřizovatele bude v roce 2018 ve výši 2 153 000 Kč.

Hlasování: Pro 9

Proti

Zdrželi se

Usnesení bylo přijato.
Pan Morysek poděkoval školce, že to vypracovala přesně. Skvěle připraveno Paní Smidžárová
poděkovala.
17. Schválení plánu obnovy a investic vodovodů a kanalizace obce pro rok 2018
Zastupitelstvo obce po projednání

|.

Schvaluje předložený plán investic obce Velké Přílepy na rok 2018, který je v souladu se
schváleným rozpočtem obce pro rok 2018. Bude doplněn o částky uvedené v soupisu
limitu pro investiční akce pro rok 2018.

Hlasování: Pro 9

Proti

Zdrželi se

Usnesení bylo přijato,
Příloha č. 7 — plán investic.
21:37 — 31:39 paní Smidžárová se vzdálila
18. Schválení soutěžních podmínek architektonicko-urbanistické projektové soutěže o návrh

na „Plán využití centra obce Velké Přílepy“
Paní starostka informovala o schůzce s panem Jakubíčkem. Byly prodiskutovány otázky zastupitelů,
následné pan Jakubíček zaslal upravený dokument. Všechny připomínky zastupitelů byly zahrnuty.
Pan Morysek: Hlavní problém je tělocvična. Vadi mi velikost investice, kterou obec může mít jako
velkou zátěž, a to že se zničí celá zelená plocha v centru. Odhad pana Moryska cca 1 000 m2. Podle
názoru pana Moryska se zničí rezerva vodního zdroje, která tam je.

Pan Kapsa: Nejsem proti studii centra obce, to potřebujeme dotvořit. Aby nějak vypadalo, bylo
dobudováno, dnes nemáme centrum obce. Vadi mi, že v rámci zadání se neřeší zachování vodního
zdroje, který by sloužil do budoucna jako rezerva. Druhá věc, která se mi nelíbí — jak to bude
v případech, kdy vyhlásíme vítěze soutěže. Poté si řekneme, že tak jak to navrhl architekt, je to fajn,
ale chtěli bychom polovinu. Byly názory, že si to můžeme poskladat, ale podle autorského zákona si
nemyslím, že to tak je.
Dále proběhla diskuse, jak to bude po výběru vítězného navrhu soutěže, Zda se bude realizovat, za
jakých podmínek (územní plán, regulační plán), zda je možné kombinovat návrhy. Toto nelze —
autorský zákon. Dále se diskutovalo, proč se bude tato soutěž dělat. Dle zadávací dokumentace je

poptaná tělocvična ve větším rozsahu dokumentace (až po stavební povolení) a územní studie
v rozsahu regulačního plánu. Paní Aulická: Pokud se zastupitelstvo rozhodne, že vsoutěži nechce
pokračovat nebo využije pouze tělocvičnu, tak po schválení územního plánu, si může zastupitelstvo
definovat, jaké centrum chce. K definici může pomoci zkušenosti z této soutěže.
Zastupitelstvo po projednání

l.

Schvaluje předložené soutěžní podmínky architektonicko-urbanistickě projektové soutěže
o návrh na „Plán využiti centra obce Velké Přílepy".

Hlasování: Pro 6

Proti 2 (Kapsa, Morysek)

Zdrželi se 1 (Handlová)

Usneseni bylo schváleno.
22:00 — 22:06 pani Smidžárová se vzdálila

22:09 — 22:11 pan Hošek se vzdálil

19. Aktualizace veřejně závazné vyhlášky č. 3/2009 obce Velké Přílepy
Bod byl stažen.
20. Obsazení Kontrolního výboru obce Velké Přílepy
Paní Handlová informovala, že se přihlásil Ing. Vlastimil Zaviačičl Pan Kapsa: Kontrolní výbor navrhuje

Ing, Zaviačiče, Dalšího kandidáta (protinávrh) navrhla paní Válková — paní Mgr. Evu Tlukovou. Pan
Hošek: První budeme hlasovat o protinávrhu,
Zastupitelstvo po projednání

l.

Schvaluje personální obsazení Kontrolního výboru zřízeného při zastupitelstvu obce Velké
Přílepy následovně: lng. Kamila Handlová (předseda), členové: lng. Richard Kapsa,
pi. Tluková

Hlasování: Pro 7

Proti

Zdrželi se 2 (Handlová, Morysek)

Protinávrh byl přijat.

21. Kupní smlouva na část pozemku par. č. 204/1 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
Jedná o pozemky, kde chce obec stavět chodník a přechod. Obec bude žádat o dotaci na tuto stavbu.

Zastupitelstvo po projednání

|.

Schvaluje předloženou kupní smlouvu na část pozemku par. č. 204/1 kú, Kamýk u
Velkých Přílep o výměře 177 m2, vyznačeným na geometrickém plánu č. 796-40/2017
ověřeného Ing. Květou Kaufmanovou dne 30.11.2017 pod č. 152/2017 a KU pro
Středočeský kraj, KP Praha—západ dne 5.12.2017 pod č. PGP-3364/2017—210. Obec
Velké Přílepy výše uvedenou část pozemku odkupuje za sjednanou cenu 44 958 Kč.

Hlasování: Pro 9
Usnesení bylo schváleno.

Proti

Zdrželi se

22. Zpráva kontrolního výboru

Kontrolní výbor žádá zastupitelstvo, aby v návaznosti na zjištění uvedená ve zprávě přijalo následující
usnesení:
1)

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění jednotlivých
závazků vyplývajících ze smlouvy o spolupráci s firmou Nímetal,

2)

Zastupitelstvo pověřuje starostku obce prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka

obce prověřit, zda společnost Nimetal od roku 2008 poskytla příspěvky Základní škole či
Mateřské škole ve Velkých Přílepech & pokud ano, tak aby přehled těchto příspěvků poskytla
kontrolnímu výboru.

3)
Zastupitelstvo pověřuje kontrolní výbor kontrolou účetních položek týkajících se odpadového
hospodářství vletech 2016 a 2017 s cílem potvrdit plnění smlouvy ze strany společnosti Nimetal.
4) Zastupitelstvo pověřuje výbor pro životní prostředí, aby prověřil, zda vareálu společnosti
Nimetal byly vysazeny stromy v souladu s příslušným ustanovením smlouvy.
5)

Výsledky plnění kontrol budou zastupitelstvu předloženy do konce února 2018.

Hlasování: Pro 9

Proti

Zdrželi se

Usnesení bylo schváleno.

23. Různé
Pan Hošek vyzval zastupitele, aby se dohodli na způsobu zápisů ze zasedání zastupitelstva. Nyní je

situace, že i k doslovnému zápisu jsou připomínky. Zápis by měl být konstruktivní, výstižný a nepsat
každe slovo, které zazní. Pan Kapsa: Vznik doslovných zápisů nikdo nepožadoval. Pan Kapsa
napsal, co by zápis měl obsahovat. Měl by věrně odrážet průběh jednání zastupitelstva, neměl by

přepisovat doslova, co kdo řekne, Měl by obsahovat návrh usnesení, dodatečné informace, které
zastupitelé neměli předtím k dispozici. Pokud někdo ze zastupitelů s bodem nesouhlasí, tak by měly
být zaznamenány klíčové připomínky. Dále uvádět připomínky, které si vprůběhu jednání přejí
zastupitelé zaznamenat. Paní starostka: Zápis mají podepsat ověřovatele a nerozesílat dalším členům
k připomínkám. Pokud budou další připomínky, mají být uvedeny vedle jako příloha. K poslednímu

zápisu měl připomínky pan Morysek na nedokončené věty. Věty nelze dokončit, pokud si zastupitelé
skáčí do řeči. Zápis bude zapsán, dle podmínek navržených panem Kapsou.
24. Diskuse
Dotaz od občana: Jaká je aktuální situace se zadáním a termínem projektu na chodník v ulici
Kladenská? Paní Aulická: Projekt je objednán. Termín vypršel, Podle poslední informace by měli být
projektanti schopni vyhotovit projekt do 27.1.2018.

Další dotaz byl na porušování nočního klidu a klidu v ulici Suková. Zda proběhla kontrola, parkování
velkého vozu, Paní starostka informovala, že byla oslovena obecní policie. Pozemky nejsou předány
obci, obec nemůže zasahovat. Dopravní značku si tam umístila společnost CIB.
Následně byl vznesen dotaz k plánované změně grantů Paní Smidžárová: Jedná se o pravidelně

akce, které jsou pořádány ve spolupráci s obcí a byly dávány dotace z obce mimo grantový program,
zjiné kapitoly. Pořadatelé budou vyzváni, aby si podali žádost v grantu, Dále byl vznesen dotaz, proč
byly 2 termíny na vánoční trhy a nekonaly se vjeden den. Pan Kapsa, také považuje za zbytečné
dělat dva termíny. Jeden termín by měl větši efekt a každý by si vybral, zda chce venku nebo na sále.
Dále se pan Kapsa ptal, zda někdo z obce kontaktoval organizátory trhů „Na Statku'í Pan Morysek
považuje konání termínu obecních trhů týden před trhy „Na Statku", za nesolidní jednání ze strany
obce, kdy podráži aktivitu lidi. Pan Morysek sdělil, že ví, že paní kulturní referentka se byla osobně
omluvit organizátorům akce, protože jí to přišlo skutečně velmi líto a styděla se za to, že byly týden

před tím vánoční trhy. Další dotaz od občanů byl, že byla nějakou dobu snaha naházet klacky pod
nohy akcím „Na Statku“ (hlukové předpisy, požární předpisy, snížení financí). Paní Aulická: Stavební

úřad zakročil na základě podnětů občanů bydlících v sousedství.
Pani Smidžárová popřála občanům za zastupitele hezké Vánoce.
22:46 — 22:50 pan Morysek se vzdálil
22:50 — 22:52 paní starostka se vzdálila
22:52 —— 22:54 paní Válková se vzdálila
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25. Závěr
Paní starostka ukončila jednání zastupitelstva v 23:05 hod.

Datum vyhotovení zápisu:

Věra Čermáková, starostka
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