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Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy
dne 16.1.2018

Přítomni:

9 členů ZO
Věra Čermáková, Ing. Tomáš Hošek, Ing. David Bečka Ph.D., Mgr. Marie Válková,
Ing. Petr Morysek, lng. Richard Kapsa, Ing. Kamila Handlová, PhDr. Jitka Šimková,
Mgr. Radoslav Mihalka

Omluveni:

Ing. Lubomír Šembera, Mgr. Libuše Smidžárová

1. Zahájení
Zastupitelstvo obce se sešlo v 19.00 hodin. Z technických důvodů (přerušení dodávky elektrické
energie v centru obce) bylo zasedání zastupitelstva přesunuto ze sálu CVA ve Velkých Přílepech

do 1. patra restaurace Špejchar v Kladenské ulici ve Velkých Přílepech. Tato změna byla
vyvěšena u vchodu do CVA. Zasedání bylo zahájeno v 19.20 hodin a předsedá mu paní starostka,
která konstatovala přítomnost 9 členů zastupitelstva, cožje usnášeníschopný stav.
2. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
Volí:
a) Zapisovatele: Radka Linhartová
b) Ověřovatele zápisu: Ing. Richard Kapsa, Ing. David Bečka Ph.D.
c) Návrhová komise: Ing. Tomáš Hošek, Mgr. Radoslav Mihalka

Hlasování: Pro 9

Proti

Zdrželi se

19:24 — 19:28 Pan Kapsa se vzdálil.

3. Kontrola usnesení z předchozího jednání zastupitelstva, schválení programu jednání
Paní starostka prošla usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva, které bylo 19.12.2017.

-

Bylo schváleno přijetí darů obcí na vybavení ZŠ Velké Přílepy a MŠ Jablíčko Velké Přílepy.

-

Byly schváleny celkové dary obci.

-

Byl schválen prodej pozemku st. par. č. 718 (trafostanice) — Smlouva podepsána a odeslána
Byla schválena kupní smlouva na inženýrské sítě — Smlouva podepsána

—
-

Grantový program obce — Smlouvy připraveny na obci k podpisu.
Bylo schváleno poptávkové řízení na osobní automobil — Automobil převzat
Bylo schváleno Rozpočtové opatření č. 8 a č. 9 pro rok 2017
Byly schváleny ceny vodného a stočného pro rok 2018, rozpočet pro rok 2018
Byl schválen rozpočet ZŠ Velké Přílepy a rozpočet MŠ Jablíčko pro rok 2018
Byl schválen plán obnovy a investic vodovodů a kanalizace obce pro rok 2018
Byly schváleny soutěžní podmínky architektonicko-urbanistické projektové soutěže o návrh na
„Plán využití centra obce Velké Přílepy“ — Není vyvěšeno, Čeká se na schválení ČKA.

-

Bylo schváleno obsazení Kontrolního výboru.

-

Byla schválena kupní smlouva na část pozemku par. č, 240/1 — Smlouva byla podepsána a

-

odeslána na katastr nemovitostí.
Byla projednána zpráva Kontrolního výboru

Pan Morysek vznesl připomínku kusnesení. Byly vyvěšeny jiné materiály, než byly schváleny u
Rozpočtu roku 2018. Byla upravena tabulka limitů, poté co byla schválena. Pan Morysek požádal, aby

byla tabulka vyvěšena správně. Pokud chce zastupitelstvo změnit limity, tak by se o nich mělo
hlasovat.
Proběhla diskuse knámitce pana Moryska, která se týkala materiálů pro zastupitele „Dodatečné

informace k rozpočtu“. Pan Hošek: Navrh, který visel, byl jiný, než se schválil. Usnesením byly
změněny 2 položky a byl schválen rozpočet v paragrafovém znění, Tato změna byla zapracována do
vyvěšené tabulky. Pan Kapsa se zeptal, zda byla chyba v původním vyvěšení. Pan Hošek odpověděl,
že ne. Pouze došlo k úpravě „Dodatečných informací k rozpočtu“, která odráží schválené usnesení.

Pan Hošek se zeptal, zda jsou „Dodatečné informace k rozpočtu" označeny jako příloha k rozpočtu.
Pan Morysek sdělil, že ne, ale byl to materiál, který byl předložen a schválen. Pan Morysek žádá, aby
příště si to zastupitelé uvědomili a pokud si myslí někdo, že je to naprosto nezávazně, tak abychom se
bavili o tom, že to má být závazné. Vždy to bylo prezentováno jako limity, které budou dodržovány.
Pan Hošek sdělil, že jsou to limity, které jsou zahrnuty v rozpočtu, který je schválen. Dodatečné
informace jsou podklad pro zastupitele, co obsahuje rozpočet. Pan Morysek rozporoval položku —

Studie obce, která byla usnesením změněna oproti vyvěšenému návrhu. Proběhla diskuse, zda tato
tabulka, byla schvalována či nikoliv. Pan Hošek sdělil, že není přílohou rozpočtu, který se schvaloval,
ale pouze doplňujícími nezávaznými informacemi pro zastupitele. Pan Kapsa sdělil, že mu přijde tato

diskuse zbytečná. Pokud něco zastupitelé změnili, tak se to reflektuje dál. Pan Morysek upozornil, že
to mělo být také uvedeno při schvalování rozpočtu, i tato tabulka byla projednávána vjednom balíku
s ostatními podklady, a že je tato změněná tabulka vyvěšena na úřední desce. Pan Hošek tvrdil, že
vyvěšena neni, ale po kontrole internetové úřední desky se zjistilo, žeje.
Pani starostka přečetla navržený program. (Příloha č. 1)

Pan Hošek podal návrh na doplnění programu veřejného zasedání zastupitelstva:
Vložení Bodu č. 11 - Podání žádosti o poskytnutí dotace na „Přílepské ladění 2018"

|,

Proti usnesení z předcházejícího zasedání 2 19122017 byla vznesena připomínka pana
zastupitele Moryska ke schválenému rozpočtu na rok 2018. Usnesení z předchozího zasedání

jsou platná. Zastupitelstvo bere na vědomí
z předchozího jednání zastupitelstva.
||.

informace o průběhu

plnění

usnesení

Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh programu jednání s tím, že program bude doplněn
následovně:
a. Bude vložen bod 11: Podání žádosti o poskytnutí dotace — „Přílepské laděni 2018“

Hlasování: Pro 9
Proti
Program a usnesení bylo přijato

Zdrželi se

4. Schválení daru obci

Paní starostka informovala o záměru pana _a _, majitelů nemovitosti
vKIadenské ulici čp. 20, darovat obci dar vcelkové výši Kč 350 000,-. Potencionální dárci jsou
vlastníky nemovitosti č.p.20. Jedná se o pozastavenou nepovolenou stavbu a stavebník podal žádost
o dodatečné povolení stavby. Obec Velké Přílepy podala podnět na stavební úřad a ten stavbu

zastavil. Proběhla diskuse k tomuto nabízenému daru. Část zastupitelů nesouhlasila s přijetím daru,
protože by se dle jejich názoru mohlo jednat o určitou formu úplatku za změnu přístupu obce
k nepovolené stavbě.
20:02 — 20:05 Paní Čermáková se vzda'lila.
Zastupitelstvo po projednání

|.
Schvaluje předloženou darovací smlouvu mezi _ a _jako
dárci a obcí Velké Přílepy jako obdarovaným.

Hlasování:
Pro: 4 (Čermáková, Válková, Šimková, Hošek)
Zdržel se: 1 (Mihalka)

Proti: 4 (Handlová, Bečka, Kapsa, Morysek)

Usnesení nebylo přijato.
5. Sociální fond obce pro rok 2018

Pan Morysek vznesl procesní námitku. Rozpočet fondu měl být schvalován před schvalováním
rozpočtu, protože je to součástí rozpočtu a na základě tohoto dokumentu měl být teprve zahrnut do

rozpočtu. Pan Hošek navrhl, aby se tedy materiál přejmenoval na „Zásady čerpání sociálního fondu“ a
rozpočet se neřešil.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|. schvaluje předložené zásady čerpání sociálního fondu obce Velké Přílepy pro rok 2018, který je
přílohou č. 2 zápisu.
Hlasování: Pro 9

Proti

Zdrželi se

Usnesení bylo přijato

6. Schválení úhrady nadstandardních služeb — sňatečné obřady
Paní starostka informovala o tom, že narůstá počet žádostí o uzavření sňatku mimo obřadní místnost,

mimo stanovenou dobu obcí. Ztohoto důvodu narůstají náklady na tyto obřady, které nepokiyjí
poplatky od snoubenců. Pan Kapsa se ptal, zda jsou Spočítané reálně náklady na sňatky mimo
obřadní místnost. Paní starostka sdělila, že to jsou mzdové náklady a provozní, které s tím obec má.
Pan Morysek se ptal, zda navrhované poplatky pokryjí náklady, které s tím obec nyní ma'. Pan Hošek

odpověděl ano, pokryje to náklady. Pan Morysek upozornil na nevhodně uvedení slova „navržený“ ve
schvalovaném ceníku a navrhl toto slovo vypustit a také upozornit na nevhodnou formulaci „doba

stanovená zastupitelstvem“ a navrhl jeho změnu. Paní Handlová upozornila na nesoulad výše částek
schvalované tabulky a formuláře souhlasu s úhradou provozního poplatku. Na nesoulad bude
upozorněna pani matrikářka, aby došlo k opravě se schvalovanou tabulkou. Pan Bečka poukázal na

nutnost sladění informací o DPH.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

|.

Schvaluje s platností od 1.2.2018 předložený sazebník provozních poplatků za sňatečné obřady
konané podle ustanovení 5 11 a odst. 1 písm. a) a 512 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve
správním obvodu matričního úřadu obce Velké Přílepy dle předloženého návrhu s tím:

a)

V předloženém návrhu bude změněn název sloupce „Navržený provozní poplatek

(vč. DPH)" na “Provozní poplatek“.
b)

V „Souhlasu s ůhradou provozního poplatku" bude změněn výraz „dobu
stanovenou zastupitelstvem“ nahrazen výrazem „úředně stanovené dny a hodiny

pro provádění sňatečních obřadů“.
Hlasování: Pro 9

Proti

Zdrželi se

Usnesení bylo přijato
Příloha č. 3

7. Smlouva o přeložce distribučního zařízení k č.p. 130
Paní starostka sdělila, že předložená odhadovaná částka je vysoká a obec vstoupila do jednání o
ceně. Přeložka je nutná z důvodu plánové stavby na místě 13GB. Paní Aulická informovala o tom, že
předložena částka je vysoká, protože obsahuje i přeložky okolních sítí, které obec chce dostat do

kabelů pod zem. Po dotazech zastupitelů se vyjasnilo, že k budově pana _)y přes silnici l|/240
stejně zůstal převěs a tedy by musely zůstal i dva sloupy. Pan Morysek vyjádřil názor, že mu to tedy
připadá tak, že si ČEZ na náklady obce udělá kabelizaci o něco dříve, než by ji plánoval sám, ale
konečné řešení to není, když část vedení povede vzduchem. Zastupitelé tedy požádali paní Aulickou,

aby vedla jednání tak, aby náklady pro obec byly co nejmenší a připravila alespoň
náčrty variant
řešení a s nimi souvisejících nákladů. Pan Kapsa navrhnul, aby se obec snažila v případě
položení
přeložky pod zem snížit náklady pod 500 tis. Kč a v případě ponechání nadzemního vedení
pod 300
tis. Kč. Příští týden proběhne jednání s projektantem 2 ČEZ na místě plánované přeložky
a následně
dojde k vyčíslení nákladů dle požadavků na přeložku od obce. Někteří zastupitel
é požadovali snížení
nákladů a předložení podrobnějších podkladů pro další upřesnění ceny a konečnéh
o řešení

20:21 — 20:23 Pan Hošek se vzdálil
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.

Schvaluje smlouvu o. Z_S14_12_8120062805 o smlouvě budoucí na realizaci
přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi obcí Velké Přílepy
a společností
ČEZ Distribuce, a.s. na přeložku distribučního zařízení k dodávce el. energie související s
realizaci
stavby Pražská 130, Velké Přílepy. S tím, že výše investice bude upřesněna následný
m smluvním
vztahem.

Hlasování: Pro 9

Proti

Zdrželi se

Usnesení bylo přijato.
8.

Odpisové plány pro rok 2018

Pan Morysek se zeptal, co je „Položka rozpuštění" vodpisovém plánu obce. Pan Hošek
nevěděl a
materiál bude dopracován na další zasedání.

Bod byl stažen.
20:39 — 20:41 Paní Čermáková se vzdálila

9.

Termínovaný vklad

Pan Hošek informoval, že obec udelala průzkum, kam by bylo možné uložit volné
finanční prostředky
obce. Nejlepší nabídka byla od spořitelního družstva Artesa. Obec by nebyla
zákazník, ale
spolumajitel a ručila celým vkladem. Proto není tato nabídka předložena ke
schválení, Další nabídky
má obec od J&T Bank a PPF Banky. Pan Kapsa se zeptal, zda rezerva je
dost vysoká na realizaci
všech plánovaných investic. Pan Hošek odpověděl ano. Pan Bečka navrhl rozdělit
finanční prostředky
pro jistotu na dva termínované vklady, což podpořil pan Kapsa. Pan Morysek
požadoval jen schválení

záměru a následně předložení smlouvy o zřízení vkladů zastupitelstvu, aby byla
možnost posoudit i
další podmínky. Proběhla diskuse, zda nedat vklad na kratší dobu,
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

|.

Schvaluje zřízení termínovaného vkladu ve výši 10 mil. Kč na dobu 12 měsíců u
J&T Bank.

ll.

Schvaluje zřízení termínovaného vkladu ve výši 10 mil. Kč na dobu 12 měsíců
u PPF Banky,

Hlasování: Pro 6

Proti 1 (Válková)

Zdrželi se 2 (Čermáková, Morysek)

Usnesení bylo přijato.

10. Rozpočtové opatření č. 1 chce pro rok 2018
Pan Hošek informoval zastupitele, že se jedná o změny ve vyčíslení
dotace, termínovaný vklad &

odhadové výdaje na volby prezidenta. Pan Kapsa se zeptal, co je za položku výdaje
na občerstvení?
Pan Hošek sdělil, že se jedná o výdaje na občerstvení pro volební komisi při volbě
prezidenta na oba
dva termíny.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

[. schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 1 Rozpočtu obce na rok 2018 obsahujíc
í změny
v 56330 z důvodu zřízení term. vkladů, kterěje přílohou č. 4 zápisu. Rozpočtovým
opatřením dojde
vsouladu sustanovením 5 16 zákona (3250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlec
h územních

rozpočtů, ke změně závazných ukazatelů rozpočtu obce, Rozdíl mezi příjmy a výdaji
obce se
nemeni.
Hlasování: Pro 9
Usnesení bylo přijato

Proti

Zdrželi se

11. Podání žádosti o příspěvek dotací na „Přílepské ladění 2018“
Paní starostka informovala o záměru podat žádost o dotaci na akci „Přílepskě
ladění 2018“. Proběhne
v 9.6.2018jako „open air festival". Celkové náklady jsou vyčísleny na Kč 151
300,-. Obec bude žádat

o dotaci 100 000,- Kč. Dále budou osloveny firmy se žádostí o sponzorský dar. Paní
Handlová se
zeptala, jaký byl rozpočet v loňském roce? Paní starostka odpověděla, že to
bylo méně, asi 51 000
Kč, ale akce se konala v budově CVA.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|. souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Programu 2018 pro poskytnut
í dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek — tematick
é zadání
podpora kultury na akci „ Přílepské ladění 2018".

Hlasování: Pro 9

Proti

Zdrželi se

Usnesení bylo přijato.
12. Diskuse
Dotaz pana _ jak to vypadá s uzavírkou v Černém Volu? Paní starostka odpověděla,
že příští
týden v pondělí bude jednání k této uzavírce, Další dotaz byl, zda proběhlojednaní s
novým majitelem
pozemků v Lichocevsi'? Jednání s obcí nebylo. Pan Morysek se zeptal, zda
obec má záměr majitele?

Paní starostka s panem Hoškem odpověděli, že majitel má záměr stavět dle platného
územního plánu
Lichocevse. Tj. městečko se 7 tis. obyvatel a nyní probíhají jednání o infrastruktuře.
Dále se pan _
dotázal, zda obec ví něco o parkování kamionů na cestě od WhiteTransu
nahoru ke kaštanu. Obci
není toto parkování známo. Prověři to.

Paní starostka sdělila, že prověřila oznámení z minulého zasedání — vytyčení plochy
na poli za obcí.
Plocha byla majitelem pozemku vytýčena sloupky z důvodu, aby se tam nedalo
zasít. Občan
poděkoval zastu itelům za opravu díry na Kladenské ulicí,
Dotaz paní ů- zda bude realizována světelná křižovatka v centru
obce? Obec se snaží, aby
byla. Do řízení bylo podáno odvolání.
13. Různé
Paní Válková požádala zastupitele o zaslání připomínek k návrhu sportovního
areálu do konce týdne.
Proběhla diskuse sporného bodu návrhu propojení areálu ARI sulicí
Májovou. Obec má nyní

připomínky od sportovních klubů (zmenšení fotbalového hřiště, sociálky a WC
pro veřejnost a
umístění sítí), ZŠ (víceúčelové hřiště je minimalistické 3 sporty, požadavek na 5 sportů).
14. Závěr

Paní starostka ukončila jednání zastupitelstva v 21:40 hod.

Datum vyhotovení zápisu:
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