Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Velké Přílepy
dne 14. 6. 2017

EPY

Přítomni:

10 členů zastupitelstva obce
lng. Bečka David, paní Čermáková Věra, lng. Handlová Kamila, lng. Hošek Tomáš,
Ing. Kapsa Richard, lng. Morysek Petr, Mgr. Smidžárová Libuše,

Ing. Šembera Lubomír, PhDr. Šimková jitka, Mgr. Válková Marie
Od 22:15 přítomno 11 členů zastupitelstva obce (přišel Mgr. Mihalka Radoslav)
1)
Zahájení
jednání zastupitelstva obce zahájila starostka v19:06 a konstatovala, že je přítomno 10 členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2)

Volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

Starostka přečetla návrhy na volbu zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhovou komisi
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

[. Volí
a) zapisovatele: lana Hůlková
b) ověřovatele zápisu: lng. Kamila Handlová, PhDr. ]itka Šimková
c) návrhovou komisi: Ing. Tomáš Hošek, Ing. David Bečka
Hlasování: 10 pro. 0 proti, 0 zdržel se

3)

Kontrola usnesení předchozího jednání zastupitelstva a schválení programu jednání

Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání, které se konalo 4. 5. 2017, provedla starostka.
Informovala o
» výběru firem na provedení studie zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v ulici Kladenská - jednání
s vybranými firmami zatím neproběhla.
» přeložení sdělovacích kabelů v ulici Pod Lomem — kabelyjsou přeloženy a práce pokračují
» narovnání hranic pozemku v ulici Svahové — žadatelé zatím nedodali geometrický plán
» záměru vypracování pasportu dešťové kanalizace obce — lng. Hošek nestihl — úkol trvá
» pověření zastupitele kjednání s firmou OC Přílepy s. r. o. — jedná Ing. Hošek — firma na pracovní
schůzce předložila jinou studii, než schválilo zastupitelstvo obce. jednání jsou opět na začátku
» pověření zastupitele kjednání s investorem Senior Oáza Kamýk — jedná Ing. Kapsa — schůzka
s investorem proběhla, bylo domluveno 5 Ing. Hoškem, že vykalkuluje náklady na posílení sítí v této
lokalitě a které budou následně požadovány po investorovi — zatím probíhá
» záměru pronájmu prostor v nemovitosti Pražská č. p. 130 — jedná se o skladové prostory — záměr
byl vyvěšen — přihlásili se tři zájemci
» pronájmu obchodu vnemovitosti Pražská č. p. 130 — byl vybrán uchazeč Obchůdek u farmáře,
s. r. o., smlouva je před podpisem a předpokládaná doba otevření je srpen — září 2017
» kupní smlouvě na pozemek 86/22 a 86/1 — smlouva je podepsána
» zřízení práva služebnosti č. p. 771 — ČEZ Distribuce — smlouva byla podepsána
» poskytnutí neinvestiční dotace MAS Přemyslovské střední Čechy — byla podepsána smlouva a
dotace poskytnuta
» soudním sporu obce vs. Stavokomplet — lng. Hošek informoval, že byla oboustranně podepsána
dohoda o mimosoudním vyrovnání a předána soudu, který ukončil soudní řízení. Do jednoho
měsíce od nabytí právní moci dohody by mělo být na účet obce přisáno vyrovnání ve výši

300 000,— Kč

ulici Pod
» smlouvě o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti pro uložení telekomunikačních sítí v
Hajnicí — smlouva byla podepsána.

Starostka se zeptala, mají-li zastupitelé připomínky.
u č. parc. 558/2,
lng. Kapsa měl dotaz k vývoji bodu č. 15 z minulého zasedání, týkajícího se pozemk
geometrický plán bude
který byl stažen z programu z důvodu nedodání geometrického plánu —
elstva.
zastupit
předán obci 15. 6. 2017 a bod bude opět zařazen na jednání zasedání
Doplněno ověřovatelkau Ing. Handlovou
přehledu fy. Nimetal —
Ing. Kapsa dále připomněl, Že na minulém zasedání bylo přislíbeno dodání
starostka má přehled připravený — předá následně.
li jak bylo jednáno na
Dále se ing. Kapsa zeptal, kdy se uskuteční schůzka s ředitelkou ZŠ a zastupite

ředitelky ZŠ vedení
minulém zasedání. Zastupitelům byl místostarostkou zaslán e-mail, že pozvání
obce odmítá.

najít termín schůzky,
Mgr. Válková vysvětlila, že pro pracovní vytíženost zúčastněných není možné
cí o pracovní vytíženosti
která by se uskutečnila ještě do prázdnin. Sdělila rovněž řadu informa
ve' komunikaci psal o tom,
místostarostky, které nesouvisely s tématem. Ing. Kapsa uvedl, že v e-mailo
ším možném termínu.
že pokud se nedá schůzka realizovat v červnu, měla by se realizovat v nejbliž
termínu schůzky a že
Pani starostka doplnila, že se zastupitelstvo nedohodlo na konkrétním
bou školy a se zajištěním
v současné době probíhá ve škole spousta aktivit, souvisejících s přístav
na začátku nového
konce školního roku. Schůzka může být dohodnuta na konci prázdnin nebo
školního roku. Mgr. Válková bude o termínu jednat s ředitelkou ZŠ.
a aby byla dohodnuta tak,
lng. Kapsa požádal, aby bylo jednáno () termínu schůzky s paní ředitelkou
aby se jí mohlo zúčastnit co nejvíce zastupitelů.
PPONQWŘWNP

Starostka přečetla návrh programu zasedání
Zahájení
Volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

Kontrola usnesení předchozího jednání zastupitelstva a schválení programu jednání
Zpráva starostky a jednotlivých výborů
Diskuze s občany (max. 30 minut)
Změna stanov svazku obcí Od Okoře k Vltavě
Pronájem skladovacích prostor v nemovitosti Pražská 130

Petice občanů — Kladenská ulice
pro rok
Prodloužení termínu podání žádosti 2. kola grantového programu obce Velké Přílepy

2017

10. Žádosti ZŠ Velké Přílepy
v k. ú. Velké
11. Žádost o vybudování inženýrských sítí na pozemcích 163/3, 163/2, 349/2 a 172/1
Přílepy
12. Smlouva o zřízení práva služebnosti parc. č. 573 a 575 v k.ú. Statenice
189/8, 189/2
13. Darovací smlouva na pozemky veřejného prostranství parc. č. 189/1, 189/20,
vše v k. ú. Kamýk u Velkých Přílep
Kamýk u Velkých
14. Darovací smlouva parc. č. 173/141 k. ú. Velké Přílepy a parc. č. 101/29 k. ú.
Přílep
í na pozemcích
15. Darovací smlouva dešťová a splašková kanalizace, vodovod a veřejné osvětlen
Přílep
parc. č. 173/141 k. ú. Velké Přílepy a parc. č. 101/29 k.ú. Kamýk u Velkých

16. Plánovací smlouva ŽAC, s. r. o.
17.
18.
19.
20.

Zpráva Finančního výboru předložená v prosinci 2016
Závěrečný účet obce za rok 2016
2016
Schválení účetní závěrky včetně hospodářského výsledku obce Velké Přílepy za rok
Závěrečný účet svazku obcí Od Okoře k Vltavě

21. Závěrečný účet DSO VPSÚ
22. Různé

23. Diskuze s občany
24. Závěr
a požádala členy zastupitelstva o připomínky a doplnění.
lng. Hošek navrhl nahradit bod č. 16 Plánovací smlouva ŽAC, s. r. 0., ke kterému nebyly předloženy
všechny potřebné podklady bodem
16. Napojení pozemku parc. č. 182/302 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep k veřejnému vodovodu
Starostka navrhla
- doplnění bodu č. 12 o pozemky č. parc. 549 a 572.

Úplné znění bodu
12. Smlouva o zřízení práva služebnosti parc. č. 573,575, 549 a 572 v k. ú. Statenice.

- projednat v bodě Různé - Schválení podání dotace ze Státního fondu kinematografie
Ing. Morysek navrhl projednat v bodě Různé - Problémy se svozem odpadu.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
[. Bere na vědomí
že proti usnesení z předcházejícího zasedání 4. 5. 2017 nebyly vzneseny připomínky. Usnesení z
předchozího zasedání jsou platná. Zastupitelstvo bere na vědomí informace o průběhu plnění
usnesení z předchozího jednání zastupitelstva.
ll. Schvaluje
předložený návrh programu jednání s tím, že program bude doplněn/změněn následovně:
bod 16 Plánovací smlouva ŽAC s.r.o. bude změněn za Napojení pozemku
parc. č. 182/302 v k. ú. Kamýk u Velkých Přílep k veřejnému vodovodu.
bude změněn název bodu 12 na Smlouva o zřízení práva služebnosti
parc. č. 573,575, 549 a 572 v k. ú. Statenice.

V bodě Různé bude projednáno
Problémy se svozem odpadu.
Schválení podání dotace ze Státního fondu kinematografie.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

4)

Zpráva starostky a jednotlivých výborů

Zpráva o činnosti obce — starostka přečetla zprávu o činnosti obce od 4. 5. 2017 do 14. 6. 2017 —
příloha č. 1
Ing. Hošek informoval jednáních sROPID o úpravách včasech linky č. 316, přesunutí jednoho

ranního spoje do odpolední špičky nebo posílení nočního spoje. Od 21. 8. 2017 dojde k prodloužení
trasy linky č. 350 do Kladna, která proběhne v rámci integrace Kladenska a Slánská a dojde
k posílení ranní špičky z Kladna. Tuto změnu bude platit Středočeský kraj. Linka č. 456 bude jezdit
na nové trase
Libčice nad Vltavou, Tursko, Holubice, Koleč, Zákolany a Slaný. Tato linka by měla výrazně ulehčit
lince č. 316.
Doplněno ověřovatelkou Ing. Handlovou,
Ing. Kapsa poděkoval za den s PID, který byl velmi povedený. Paní starostka poděkovala za všechny
organizátory.
Výbor pro školství, kulturu a sport — Mgr. Smidžárová — výbor se nesešel, vsoučasné době
probíhá příprava akce Hurá na prázdniny. Mgr. Smidžárová přečetla vkrátkosti zprávu zMŠ —
příloha č. 2 a informovala, že se výbor sejde až na konci prázdnin nebo začátku školního roku.
Výbor pro životní prostředí — lng. Bečka informoval o průběhu rekonstrukce vodní nádrže, bylo
doručeno vyjádření od Povodí Vltavy dne 9. 6. 2017 byla podána žádost o stavební povolení
kvodním dílům a současně žádost o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami.
V jednání je příprava smlouvy mezi obcí a Povodím Vltavy na zábor jejich prostranství.

Dále informoval o získání monitorovací ptačí budky, která bude obci zapůjčena pro tento rok
zdarma, záchraně slípky zelenonohé u rybníka a 2 uschlých borůvkách.
Dopravní a bezpečnostní výbor — Ing. Šembera informoval o vysoutěžení projektanta na
křižovatku ulic Pražská, Roztocká a Kladenská, který využil studii zadanou obcí a vtuto chvíli je
vypracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí a připravena dokumentace pro stavební
povolení. Kraj by chtěl tuto křižovatku zrealizovat do roku 2018 — reálný odhad je do roku 2019,
kdy by v Přílepech mohla stát signalizovaná křižovatka.
Kontrolní výbor — lng. Handlová — kontrolní výbor nemá novou zprávu, závazek zminulého
zasedání - přehled plnění závazků firmy Nimetal byl zmíněn na začátku zasedání a Ing. Handlová
požádala starostku o předání zmiňovaného přehledu. Informovala, že proběhla změna vosazení
kontrolního výboru, kdy členka výboru změnila trvalý pobyt. Kontrolní výbor hledá vhodného
kandidáta a Ing. Handlová požádala přítomné o případné návrhy.
Finanční výbor — lng. Morysek — finanční výbor řešil plnění rozpočtu roku 2017, vyjádření
kpodkladům kzávěrečnému účtu. FV ve zprávě - příloha č. 3 žádá zastupitelstvo, aby byla
projednána zpráva z prosince 2016 — je samostatným bodem programu.
Ze zaslaných výkazů sleduje FV plnění rozpočtu, hlavně příjmů a výdajů, kdy hlavně výdaje jsou

dost výrazně pod odhady.
Ing. Morysek informoval, že předložené podklady k závěrečnému účtu vykazují zásadní nedostatky
a v tomto stavu FV nedoporučuje tyto podklady schválit.
Doplněno ověřovatelkou Ing. Handlovou
lng. Morysek dále požaduje zapsat do zápisu, že neobdržel slíbené podklady květšině bodů
z programujednání zastupitelstva mailem, jak bylo slíbeno, nemohl si je tedy prostudovat a proto se
u některých bodů, zvláště pokud se jedná o smluvní závazky obce a finanční závazky, zdrží
hlasování. Ne proto, že by projednávané záležitosti nechtěl podpořit, ale proto, že neměl podklady.

5)

Diskuze s občany (max. 30 minut) 20:15 — 20:30

S občany se řešila témata:
- Propadlá komunikace vulici Svrkyňská — byly provedeny kamerové zkoušky a požádána SÚS o
opravu. SÚS tam dala zábrany, ale ulice se propadá už i na druhé straně. Bude urgováno u KSÚS a
požádán VaK Beroun o kontrolu vodovodu.
Občané se dotazovali, zda je vedeno jednání se KSÚS o stavu silnic v obci. jednání jsou vedena, ale
KSÚS argumentuje nedostatkem finančních prostředků a opravují pouze, když už je to nezbytné.
předána obecní policii a starostka zavolá vedení Amazonu. že autobusy v obci nedodržují
maximální povolenou rychlost.
V ulici Kladenská, kde autobusy projíždí, není adekvátní dopravní značení aje ohrožena bezpečnost

chodců.
- Funkčnosti komunikace přes webové stránky — nefunguje zpětná vazba, kdy je poslán dotaz a
dotazující neví, zda byl doručen a zda se zpracovává.
- Osazení výjezdu z areálu WHlTE TRANS dopravním značením — dej přednost vjízdě
Doplněno ověřovatelkou Ing. Handlovou — bude zažádáno u příslušného úřadu, případně obec pořídí
označenísama.
- Problematika likvidace dešťových vod vareálu WHITE TRANS, kdy se vareálu stříkají hadicí
kamióny a všechna voda odchází do příkopu a dále tam dochází k černým stavbám. Bude
informován stavební úřad.

6)

Změna stanov svazku obcí Od Okoře k Vltavě

jedná se rozpor, kdy byl svazek zapsán jako Mikroregion od Okoře letavě a ve stanovách má
název Dobrovolný svazek obcí od Okoře letavě. Dodatkem č. 4 ke stanovám je změněn název
svazku na Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě" — je schvalován všemi zúčastněnými obcemi.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
!. Schvaluje
předloženou změnu stanov dobrovolného svazku obcí mikroregion „Od Okoře k Vltavě“, IČ
70822344 (dodatek č. 4 ke stanovám). Článek č. 11 Identifikace DSO, písm. A) po změně zní: Název
dobrovolného svazku obcí: Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

7)

Pronájem skladovacích prostor v nemovitosti Pražská 130

Záměr pronájmu byl řádně vyvěšen. Přihlásili se tři zájemci. Je potřeba schválit pronájem prostor,
aby mohly být podepsány smlouvy.
lng. Kapsa se zeptal, zda je k dispozici návrh smlouvy, protože zastupitelstvo schvaluje pronájem a
nakládání s majetkem a tudíž by mělo znát smluvní podmínky.
Starostka informovala, že obec má tradiční smlouvu o pronájmu.
lng. Morysek informoval, že zastupitelstvo musí schválit smlouvy.
Dle starostky si zastupitelstvo odporuje, vzhledem k tomu, že na minulém zasedání byla schválena
žádost o pronájem např. Obchůdku u farmáře a smlouva na zasedání zastupitelstva požadována
nebyla.
Ing. Morysek upozornil na to, že pokud zastupitelstvo neschválilo smlouvu, jedná se o porušení
zákona o obcích.
Doplněno ověřovatelkou Ing. Handlovou Starostka to popřela, a uvedla, že není nutné smlouvy
schvalovat, to že by se musely takto projednávat i smlouvy na nájmy sálu u Korycha.
Ing. Morysek uvedl, že to jsou krátkodobé pronájmy, které se uvádí, jako výpůjčky a u těch nenínutna
smlouvy schvalovat zastupiteli a proto sejiž dříve na tyto výpůjčky schválil samostatný sazebník.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
[. Schvaluje
pronajmutí skladových prostor, označených písmeny „A“ a „B“ v nemovitosti č. p. 130,

o celkové výměře 69m2 panu Karlu Hartlovi za cenu 20 Kč / mz / měsíc.
Cena je bez DPH.
ll. Schvaluje
pronajmutí skladového prostoru, označeného písmenem „C“ v nemovitosti č. p. 130,
o celkové výměře 4er2 panu ]anu Plachému za cenu 20 Kč / m2 / měsíc.
Cena je bez DPH.
Ill. Schvaluje
pronajmutí skladového prostoru, označeného písmenem „“E v nemovitosti č. p. 130,
o celkové výměře 27m2 paní Martě Hrubcové za cenu 20 Kč / m2/ měsíc.
Cena je bez DPH.
IV. Pověřuje
starostku obce k podpisu uvedených nájemních smluv.
lng. Morysek podal protinávrh, aby navržené usnesení bylo schváleno pouze v bodech l., 11. a III. a
bod lV. aby byl nahrazen
IV. Pověřuje
starostku obce k přípravě nájemních smluv pro výše uvedené zájemce a tyto smlouvy byly
předloženy ke schválení zastupitelstvu na příštím zasedání
Hlasování: 3 pro, 0 proti, 7 zdržel se (lng. Bečka, paní Čermáková, lng. Hošek, Mgr. Smidžárová,
5

lng. Šembera, PhDr. Šimková, Mgr. Válková)
Protinávrh nebyl schválen.
lng. Hošek nechal hlasovat o původním návrhu usnesení
Hlasování: 7 pro. 0 proti, 3 zdržel se (lng. Handlová, Ing. Kapsa, lng. Morysek)

8)

Petice občanů — Kladenská ulice

Paní starostka přiznala pochybení, kdy nebylo na petici odpovězeno vtermínu. Bylo uspořádáno
veřejné setkání občanů s projektanty a zástupci odboru dopravy Středočeského kraje.
Starostka přečetla odpověď na petici — příloha č. 4.
Zastupitelé diskutovali s přítomnými občany.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
[. schvaluje
vyjádření obce k petici občanů proti navrhovanému způsobu řešení napojení obce Velké Přílepy na
plánovanou přeložku silnice ll/24O (propojka D7-D8).
Doplněno ověřovatelkou Ing. Handlovou (text vyjádření obce tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu).
Hlasování: 10 pro. 0 proti, 0 zdržel se

9)

Prodloužení termínu podání žádosti 2. kola grantového programu obce Velké Přílepy
pro rok 2017

Ing. Hošek informoval o pochybení, kdy na úřední desce nebyla aktivována výzva, že se blíží konec
termínu pro podání žádostí 2. kola grantového programu — bylo to pouze v archivu.
Zastupitelé se na pracovní poradě dohodli, že prodlouží termín. V případě, že bude schváleno
usnesení, bude od 15.6.2017 na úřední desce zveřejněna výzva s novým termínem do 15. 7. 2017.
Ing. Kapsa požaduje, aby informace o vyvěšení na úřední desce byla přímo v usnesení.
Doplněno ověřovatelkou Ing. Handlovou
Ing. Morysek požaduje, aby byla vyvěšena ipůvodnívýzva, kdejsou podmínky získánígrantu a aby to
viselo na úřední desce po celou dobu platnosti grantu.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
[. Schvaluje
prodloužení termínu určeného k podání žádosti v 2. kole grantovém programu obce Velké Přílepy
na rok 2017. Uzávěrka 2. kola grantového programu obce Velké Přílepy se prodlužuje do 15. 7.

2017.
II. Pověřuje vedení obce kvyvěšení výzvy včetně změny termínu uzávěrky příjmu žádostí 2. kola
grantového programu obce Velké Přílepy.
Dokumenty budou umístěny na úřední desce do konce roku 2017.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

10)

Žádosti zš Velké Přílepy

Starostka přečetla žádost paní ředitelky ZŠ o poskytnutí mimořádné dotace na modernizaci
provozu ve školní jídelně a výdejně obědů ve výši 100 545,— Kč — příloha č. 5.
Paní starostka informovala o plánu požádat starosty z okolních obcí, odkud chodí děti do zdejší
školy, o finanční dar na tuto akci.
Doplněno ověřovatelkou Ing. Handlovou

Ing. Kapsa se zeptal na pracovní jednání zastupitelstva, kde toto bylo prezentováno trochu jinak a
bylo řečeno, že vedení obce nechce tuto akci podpořit. Zeptal se, proč neplatí týden stará dohoda
z pracovníhojednánízastupitelů.
Ing. Hošek informoval o financování budovy II. stupně, ve kterém je zahrnuto i financováni výdejny
tak, aby tam mohla probíhat i výuka vaření pro žáky, kde mělo být vybavení v hodnotě 80 OOO,- Kč.
Mezi pracovní poradou a zasedáním přišla od paní ředitelky nová informace, že toto vybavení si
pořídí z rozpočtu školy a raději by chtěla obcí podpořit modernizaci systému.
Doplněno ověřovatelkou Ing. Handlovou
Po delší diskusi se zastupitelé shodli na tom, že školu podpoříneúčelovou dotací, u níž se předpokládá,
žeji škola využije k naplněníjednoho ze záměrů a druhý si bude financovat sama.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
]. Schvaluje
poskytnutí mimořádné dotace ZŠ Velké Přílepy v celkové výši 80 000; Kč.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

11)

Žádost o vybudování inženýrských sítí na pozemcích 163 /3, 163/2, 349/2 a 172/1
v k. ú. Velké Přílepy

jedná se o prázdný pozemek bez stavby, který leží mezi ulicí Nová a Svahová a majitel by rád
pozemek zasíťoval. Mezi obcí a jim vznikla ústní dohoda, že obec potřebuje odvodnit ulici Nová a to
přes tento pozemek do vsakovací šachty v ulici Roztocká.
lng. Morysek doporučuje zapracování podmínky, že teprve po dokončení vnitřních siti bude možné
pozemek napojit,
Doplněno ověřovatelkou Ing. Handlovou - protože existuje riziko, že tímto obec prokáže schopnost již
napojovat i nové objekty a zneužijí toho čekající investoři a budou obec moci dotlačit knapojení
velkého množství nemovitostíi na cizích katastrech a tím se zhorší zásobování vodou v naší obci.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
[. Schvaluje
že uzavře svlastnikem pozemku parc. č. 164/3 vk. ú. Velké Přílepy smlouvu o smlouvě budoucí
zřízení věcného břemene — služebnosti ve prospěch vlastnika pozemku parc. č. 164/3 v k. ú. Velké
Přílepy, na pozemcích parc. č. 163/3, 163/2, 349/2 a 172/1 vk. ú. Velké Přílepy. Předmětem
smlouvy bude uloženi přípojky splaškové kanalizace a vodovodni přípojky.

ll.
Podmínkou Obce Velké Přílepy pro uzavření smlouvy je uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
zřízení věcného břemene — služebnosti na uložení dešťové kanalizace pro odvodnění ulice Nová do
pozemku parc. č. 164/3 v k. ú. Velké Přílepy ve prospěch Obce Velké Přílepy.
lIl.

Za podmínky, že budou obě smlouvy uzavřeny současně, budou obě práva služebnosti bezúplatná.
[V.

Strpění uložení inženýrských sítí vrozsahu vodovodni přípojky a přípojky splaškové kanalizace
neznamená souhlas obce se zřízením nového odběrného místa vodovodu na pozemku parc. č.
164/3 v k. ú. Velké Přílepy.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel se (lng. Morysek)

12)

Smlouva o zřízení práva služebnosti parc. č. 573, 575, 549 a 572 v k.ú. Statenice

Starostka uvedla, že se jedná se o pozemky Obce Velké Přílepy, které jsou v katastru obce Statenice
a pokud bude uzavřena smlouva na zřízení věcného břemene, je možné připravit smlouvu na prodej
uvedených pozemků.
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Ing. Kapsa se zeptal, proč se nerespektuje dohoda z pracovního
zasedání, kde se zastupitelé dohodli

na prodeji pozemků Obci Statenice, navýšené o cenu věcného břemene
a oni si předjednanou cenu

věcného břemene dořeší 5 ČEZ samí. Právě proto, aby byl dodrž
en systém, který obec používá na
stanovení ceny věcného břemene.

Doplněno ověřovatelkou lng. Handlovou
lng. Hošek uvedl, že to během týdne nestihli projednat se Statenicemi.

lng. Morysek uvedl, že je divné, že jen proto, že nestihli slíbené
projednat to tu je nyníjinak a bude
nynistažen. Uvedl také, že obec riskuje to, že každý, kdo bude
chtít břemeno, bude chtít takéjinou cenu

a jako protinávrh navrhuje stažení tohoto bodu z programu zasedá
ní, dokud se to nedojedná se
Statenicemi, jak bylo domluveno na pracovní poradě.

Hlasování: 3 pro,
„
2 proti (paní Cermáková, Ing. Hošek)

5 zdržel se (Ing. Bečka, Mgr. Smídžárová, lng. Šembera, PhDr. Šimková, Mgr.
Válková)
Návrh nebyl schválen.

Ing. Kapsa se ptá, zda tímto vedení obce deklaruje, že v Obcí Velké
Přílepy neplatí dohody.
Na pracovním zasedání bylo dohodnuto, že obec vstoupí do jednán
í a to že se to za týden nestihlo a
byl přednesen návrh, který je v rozporu s dohodou považuje
Ing. Kapsa za porušení rozumných
vztahů mezi lidmi.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene — služebnosti ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. 5.
IČ 24729035, na pozemcích Pozemků parc. č. 573, 575, 549,
572, v k. ú. Statenice. Rozsah věcného

břemene na pozemcích podle této smlouvy je vymezen v geometrickém
plánu č. 1507—002003/2016,
1563-005006/2017, schváleném Katastrálním úřadem pro Středo
český kraj, Katastrální pracoviště

Praha-západ, dne 19. 05. 2016, 31. 5. 2017 pod č. 1170/2016—21
0, 1513/2017—210. jednorázová
náhrada činí v tomto případě 78 650,- Kč.
11. Pověřuje
starostku obce k podpisu této smlouvy.
Hlasování: 6 pro
1 proti (Ing. Kapsa)
3 zdržel se (Ing. Handlová, Ing. Morysek, Ing. Šembera)

lng. Kapsa požaduje dát do zápisu, že on osobně konstatuje, že
lng. Hošek, paní starostka a někteří
další zastupitelé nedodržují dohody z pracovního zasedání zastupi
telstva.

13)

Darovací smlouva na pozemky veřejného prostranství parc.
č. 189/1, 189/20, 189/8,
189/2 vše v k. ú. Kamýk u Velkých Přílep

Podle nákresu se jedná o biokoridor a kus veřejné zeleně.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
ll. Schvaluje
darovací smlouvu na pozemky veřejného prostranství parc.
č. 189/1, 189/20, 189/8, 189/2 vše
v k. ú. Kamýk u Velkých Přílep mezi dárcem PEP s.r.o. a obcí Velké
Přílepy jako obdarovanou.
ll. Pověřuje
starostku obce k podpisu darovací smlouvy.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

14)

Darovací smlouva parc. č. 173/141 k. ú. Velké Přílepy a parc. č. 101/29 k. ú. Kamýk u
Velkých Přílep

Starostka informovala, že se jedná již o komunikace v ulicích ]anáčkova, Martinů, Fibichova,
Škroupova, kus ulice Dvořákova & kus ulice Okružní.

lng. Kapsa se zeptal, jestli jsou pozemky zkolaudované a vdobrém stavu a jestli nebude potřeba
nějaká větší investice po jejich převzetí.
Doplněno ověřovatelkou lng. Handlovou
lng. Hošek odpověděl, že stavby na pozemcích mají veškerou dokumentaci v pořádku.
Ing. Morysek uvedl, že tojejiž léta připravovaný převod, dohodnutý původně s panem Bláhou, jenž asi
stále stojí v pozadí a je to poslední velká část sítí VaK, co obci chybí . Zeptal se, zda obec ví, vjakém
stavu jsou aktuálně předávané komunikace a sítě.
Starostka a místostarosta Hošek uvedli, že nemají žádné informace o aktuálním stavu předávaných
sítí.
lng. Morysek uvedl, že již kdysi správce vodovodu upozornil na špatný stav přečerpávacích šachet
kanalizace a odhadl náklady na oprav na miliony. Dlouhodobějším sledováním se ale prokázalo, že
situace se nezhoršuje, ale jistě by to bylo vhodné prověřit. Pokud nejsou od současného správce
vodovodu požadavky na opravy vdané lokalitě, asi není situace kritická a tak navrhuje smlouvy
schválit.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
[. Schvaluje
darovací smlouvu na pozemky parc. č. 173/141 k. ú. Velké Přílepy a parc. č. 101/29, k. ú. Kamýk u
Velkých Přílep mezi dárcem Unidata Invest a. s. a obcí Velké Přílepyjako obdarovanou.

ll. Pověřuje
starostku obce k podpisu darovací smlouvy.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

15)

Darovací smlouva dešťová a splašková kanalizace, vodovod a veřejné osvětlení na
pozemcích parc. č. 173/14-1 k. ú. Velké Přílepy a parc. č. 101/29 k. ú. Kamýk u Velkých
Přílep

Jedná o sítě v ulicích ]anáčkova, Martinů, Fibichova, Škroupova, kus ulice Dvořákova a kus ulice
Okružní.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Schvaluje
darovací smlouvu na dešťovou a splaškovou kanalizaci, vodovod a veřejné osvětlení na pozemcích
parc. č. 173/141 k. ú. Velké Přílepy a parc. č. 101/29, k. ú. Kamýk u Velkých Přílep mezi dárcem
Unidata Invest a. s. a obcí Velké Přílepy jako obdarovanou.
ll. Pověřuje
starostku obce k podpisu darovací smlouvy.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

16)

Napojení pozemku parc. č. 182/302 v k. ú. Kamýk u Velkých Přílep
k veřejnému
vodovodu

Starostka informovala o žádosti pana Zbyňka Pytlouna, který pozemek
koupil a chce na pozemku
v brzké době stavět.
lng. Hošek informoval, že je to stejná záležitost, jako když zastupitelstvo
dávalo výjimku panu
Bláhovi.
Ing. Morysek upozornil na skutečnost, že pokud se začnou napojovat
nové domy bez omezení,
vznikne problém sinvestory zLichocevse. Řeklo se jasně, že nejsme
schopni napojovat nové
nemovitosti, že obec má už tak málo vody a sítě to nezvládnou.
Doplněno ověřovatelkou lng. Handlovou
Pan místostarosta Hošek to to popíral a tvrdil, že tomu bude obec moci bránit.

Pan Morysek uvedl, že dle Zákona o vodovodech a kanalizacích bud'
můžeme napojovat nové
nemovitosti, anebo ne. [ vsituaci, kdy jsme prokázali, že nové nemovit
osti nenapojujeme, tak nás
investor po letitém sporu dotlačil k minimálnímu napojenínařízene'mu MZe.
V průběhu tohoto bodu přišel Mgr. Mihalka a počet hlasů pro hlasováníje
11.

Paní Čermáková navrhuje odložení tohoto bodu.
Doplněno ověřovatelkou lng. Handlovou
lng. Kapsa navrhuje, vzhledem k tomu, že tato debata je vedena přibližně
každého čtvrt roku, aby
obec nechala zpracovat právní a technické stanovisko k možnosti napojování
dalších nemovitostí na
vodovodní a kanalizační sít' obce.
Technické stanovisko od odborného projektanta, který řekne v případě
podobné žádosti, že je nebo
není možné napojit. Právní stanovisko, co se stane v případě, kdy bude posílen
ý vodovod a přijde
žádost z vedlejší obce 0 napojení 50 domů. jak se proti tomu můžeme bránit.

lng. Kapsa požaduje, aby bylo dáno do zápisu, že vedení obce vrámci
diskuse odsouhlasilo, že se
nechají tato stanoviska vypracovat.
Bod byl stažen.

17)

Zpráva Finančního výboru předložená v prosinci 2016

Příloha č. 6
Ing. Morysek informoval, že práva byla předána zastupitelům již vprosin
cí 2016 a dosud se
nedostala na program jednání zastupitelstva ani se k ní nikdo nevyjádřil.
lng. Morysek požádal jednotlivé zastupitele, aby se ke zprávě vyjádřil
i a případně řekli návrh
usnesení.
Mgr. Smidžárová zprávu četla a vzala ji na vědomí. Některá opatřen
í směrem kvedení obce i
směrem k paní účetní byla provedena. Na obecním úřadě proběhlo několik
kontrol a nápravy byly
provedeny. Požadované podklady se v rámci možností poskytují.
Doplněno avěřovatelkou Ing. Handlovou
lng. Morysek se dotázal paní Smidžárová, zda hovoří o předložené zprávě,
protože hovoří o něčem
jiném, než v níje, rozhodně to není o problémech, za které může účetní.

lng. Kapsa požaduje sdělení, jaké kroky byly konkrétně provedeny.

Ing. Morysek konstatuje, že žádná opatření provedena nebyla. Závažn
á zjištění se týkají porušování
pravidel pro uzavírání smluv, kdy jsou smlouvy uzavírány bez limitu,
je obcházeno zastupitelstvo,
co se týče limitu 50 OOO,- Kč.
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Mgr. Smidžárová oponuje, že smlouvy se nechávají
přezkoumat právníkům, spousta smluv je již
překontrolovaných a v současné době se stím nedá
nic dělat. Může se to vzít na vědomí a dalším
krokem se snažit, aby již k takovým pochybením nedoc
házelo.

Ing. Kapsa vysvětlil přítomným občanům, že zprá
va je o tom, že se uzavře

konkrétní smlouva na
konkrétní částku, která byla definována
ve smlouvě a firma následně fakturovala
částku mnohem

vy551.

Doplněno ověřovatelkou lng. Handlovou
lng. Hošek si vyžádal pět minut nepřerušovaného
projevu a přečetl připravené prohlášení kde se
vyjádřil k pracovní verzi zprávy a oficiální verzi
zprávyfinančního výboru za období leden až květe
n
2017, ale ne k nyní projednávané zprávě předlože
né v prosinci 2016 a v nínavrhovaným opatření
m —
příloha č. 7.
Konstatuje selhání předsedy finančního výboru,
který tímto vede osobní kampaň proti vedení obce,
což je velmi často na hraně zákona. Z chov
ání předsedy finančního výboru je zřejmé,
že
upřednostňuje osobní antipatie vůči správci rozp
očtu a starostce obce na úkor profesionálního
přístupu ke svěřené pravomoci. Obvinil také
finanční výbor zporušování zákona, a k
nabádání falšování účetních výkazů a nařizová
ní povinností obci. Dle názoru lng. Hoška finanční
výbor za současného vedení neplní svoji zákonnou
povinnost. Ztoho vyvozuje následující návrh
usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
[. Odvolává

obsazení Finančního výboru zřízeného při zastupitel
stvu obce Velké Přílepy.
II. Pověřuje
zastupitele obce zvolené za občanské sdruž
ení ProPřílepy, aby neprodleně navrhli nové
ho
kandidáta na předsedu Finančního výboru zříze
ného při zastupitelstvu obce Velké Přílepy, tak
aby
nový předseda výboru předložil nové perso
nální obsazení Finančního výboru na nejbl
ižším
zasedání zastupitelstva.

Ing. Morysek doufá, že Ing. Hošek mu pošle
svoji zprávu písemně do e-mailu, aby se kní
mohl
v klidu vyjádřit.
lng. Morysek uvedl, že výbor nikomu nic nenař
izoval, vždy žádal, nebo navrhoval a nenabáda
l
kžádnému falšování výkazů, jen kopravě přílohové
tabulky č 5 závěrečného účtu, kde obec hodnotí
hospodaření a kde hlavně nesedíuváděné příjmy a
výdaje na výkaz plnění rozpočtu. Také uvedl, že pan
Hošek o tomto asi účelově lže, nebo zprávu řádně nepro
studoval.
lng. Hošek se vyjádřil, žeje to tak, jak uvedl a trvá
na tom.
Ing. Kapsa informoval, že zpráva byla projedná
na s paní účetní, některé případné zjištěné chyb
y
byly zaúčtováníopraveny a z její strany uznány.
Takže kontrola má význam iz tohoto pohledu.

lng. Morysek uvedl, že finanční výbor předklád
á zjištění, která jsou závažná a místo řešení
těchto
problému, má být za trest účelově odvolán. Výbo
r se snažísvé povinností plnit pečlivě a jen na kontr
ole
jedné položky z několika tisíc, co jich v rozpočtu
obce je, zjistil více chybných zaúčtování, než všec
hny
krajské kontroly za několik let. Těmito kontrola
mi se vedení obce neustále obhajuje. Ale zjištění
hnančního výboru svěděíi o tom, že tyto kontroly
asi nejsou zaměřeny tímto směrem, nejsou schopny
odhalit všechny chyby a fungujíjen namátkově.
Dále uvedl, že zjištěnífinančního výboru by měly
vést
ktomu, že by závěrečný účet obce za rok 2016
měl být přijat svýhradami a měla by se přij
mout
opatření k nápravě chyb. 0 to však zřejmě vedení
obce nemá zájem.
Ing. Kapsa navrhuje schválit návrh usnesení uved
ený v předložené zprávě
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

!. Ukládá
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vedení obce povinnost průběžně informovat zastupitel
e o smluvních vztazích obce ve formě
týdenního přehledu o všech nově uzavřených, změněnýc
h či zrušených smlouvách a objednávkách
přesahující hodnotu 10 OOO,— Kč formou zasílání elekt
ronického přehledu.
ll. Vyhrazuje si právo
že zastupitelé mohou emailem vyzvat vedení obce, aby
plnění nejasných či rozporuplných položek
pozastavilo a vzalo jejich projednání na nejbližší zastup
itelstvo.
Hlasování: 3 pro

4 proti (p. Čermáková, Ing. Hošek, PhDr. Šimková, Mgr. Válko
vá)
4 zdržel se (lng. Bečka, Mgr. Mihalka, Mgr. Smidžárová,
lng. Šembera)
Usnesení nebylo přijato.

lng. Hošek nechal hlasovat o svém protinávrhu usnes
ení
Ing. Morysek upozornil pana Haška, že sdruženínemůže nic
nařizovat.
lng. Hošek tedy uvedl, že sdružení požádá.
Ing. Morysek uvedl, Že to bude mnohem lepší.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

[. odvolává
obsazení Finančního výboru zřízeného při zastupitelstvu
obce Velké Přílepy.

ll. žádá
zastupitele obce zvolené za občanské sdružení ProPř
ílepy, aby neprodleně navrhli nového
kandidáta na předsedu Finančního výboru zřízeného
při zastupitelstvu obce Velké Přílepy, tak aby
nový předseda výboru předložil nové personální obsaz
ení Finančního výboru na nejbližším
zasedání zastupitelstva.
Hlasování: 7 pro,

2 proti (lng. Handlová, Ing. Kapsa)

2 zdržel se (Ing. Morysek, Ing. Šembera)
lng. Kapsa požaduje uvést do zápisu, že je velmi směšn
é, že v reakci na zprávu finančního výboru,
která přináší jasná zjištění, dokladovaná zjištění, proko
nzultovaná zjištění s paní účetní, tak jednou
reakcí, navrženou vedením obce je odvolat finanční výbor
, protože se jim ta zpráva nelíbí. je to na
jednu stranu směšné a na druhou stranu smutné.

18)

Závěrečný účet obce za rok 2016

Visel řádně na úřední desce.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Schvaluje
závěrečný účet obce Velké Přílepy za rok 2016, s výrok
em bez výhrad.
Hlasování: 7 pro. 0 proti, 3 zdržel se (Ing. Handlová,
Ing. Morysek, Ing. Šembera)
lng. Kapsa odmítl hlasovat.

19)

Schválení účetní závěrky včetně hospodářského výsle
dku obce Velké Přílepy za rok
2016

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Schvaluje
12

dle ustanovení 5 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích účetní závěrku roku 2016 na základě
předložených účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2016 - Rozvaha, Výkaz zisku
a ztráty a Příloha, inventarizační zprávy a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Výsledek hospodaření obce za rok 2016 činí 15 013 039,64 Kč.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 zdržel se (Ing. Handlová, lng. Morysek)
Ing. Kapsa odmítl hlasovat.

20)
Závěrečný účet svazku obcí Od Okoře k Vltavě
Obec Velké Přílepy není výkonným orgánem tohoto svazku a tudíž zastupitelstvo obce bere

závěrečný účet pouze na vědomí.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I. Bere na vědomí
předložený závěrečný účet Svazku obcí Od Okoře k Vltavě.

21)

Závěrečný účet DSO VPSÚ

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

[. Bere na vědomí

,

předložený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Přivaděč VPSU, dobrovolný svazek obcí.

22)

Různé

Doplněno ověřovatelkou lng. Handlovau
lng. Hošek informoval o změně rozpisu rozpočtu na částku 10 000,— Kč. je to dorovnání vrámci
vyrovn dní se Stavokompletem.

lng. Morysek se zeptal, jak je to možné, když vyrovnání se Stavokompletem mělo být dle smlouvy
dokončené před několika lety.
lng. Hošek uvedl, že sejedna' o dorovnání nákladů na právní služby — právní spor se Stavokompletem.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

[. Bere na vědomí
předloženou změnu rozpisu rozpočtu číslo 4 rozpočtu obce Velké Přílepy na rok 2017 ze dne

8.5.2017.
lng. Hošek Informoval možnosti podání žádosti o dotaci na digitalizací kina. Technicky by se jednalo
o pořízení jiného promítacího zařízení tak, abychom byly schopni získávat premiérové filmy.
Závazkem je zvýšení počtu promítání na jednou týdně. Stálo byt to zhruba 1,5 milionu Kč a asi
polovinu by platila obec.
Paní Čermáková to podporuje. jedná sei o možnost přímých přenosů z koncertů a podobně.
lng. Morysek upozornil, že plná digitalizace vyžaduje kapacitní datové připojení, které tu není
a
přenosy z koncertů můžeme dělat již nyní, pokud si datové připojení promítač zajistí, proto si na to

vozí satelitní přijímač, ale toto navrhovaná digitalizace neřeší. Provoz pa plné digitalizaci
má
mnohem přísnější pravidla a návratnost je vnašich podmínkách minimální. Distributory
bude
stanoveno minimální vstupné, čímž se zničí naše výhoda oproti konkurenčním kinům a je otázkou,
zda budou občané ochotni zvýšené vstupné akceptovat. Také nezískáme díky této investici
ihned
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premiérovéjilmy, protože na ty mají monopol velká multikina vždy několik
měsíců od premiéry. Ani po
plne' digitalizaci by změnu v kvalitě promítání diváci u našeho malého sálu nijak
nerozlišili.
Mgr. Válková se zeptala, zda to ovlivní projekt školního hřiště, tedy, zda na něj budou
také peníze.
lng. Hošek řekl, že to neovlivní.

lng. Morysek se zeptal správce rozpočtu pan Haška, zda má obec v rozpočt
u volných těch 750 tisíc Kč,
co do toho che investovat.
lng. Hošek uvedl, že neníjisté, zda to bude muset obec vydat, ještě ten projekt
nerealizujeme.
lng. Morysek se podivil na tímto přístupem, kdy se tu jedná o záměru podat
žádost, ze které plyne
nemalý finanční závazek obce. A vedení obce uvažuje tak, že pokud se
dotace získá, tak by se pak
odmítla? Vtakove'm případě bychom i to asi u dotačního orgánu dosti zkazili
a už asi o další dotaci
nemohli nikdy uvažovat. Takový přístup nepovažuje za smysluplný a zeptal
se tedy znovu, zda obec na
to má v rozpočtu navrhovaných 750 tis. Kč.
lng. Hošek uvedl, že na to penízejsou.

lng Morysek uvedl, že je dobře, že má obec tolik peněz k dispozici, ale že by
bylo lepší, abyje využila na
mnohem potřebnější věci, třeba na posílení bezpečnosti, třeba rozsirení
kamerového systému, či na
náborový příspěvek pro policisty, když nám nyní dva chybí.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

[. Souhlasí
s podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu kinematografie, dotačního
okruhu 4. projekt v oblasti
technického rozvoje a modernizace kinematografie na projekt „Digita
lizace Kina ve Velkých
Přílepech dle DCl Standardu“. Realizace projektu v případě získání dotace
je plánován na rok 2018.
Předpokládaná spoluúčast obce je 750 000,- Kč vč. DPH.
Hlasování: 4 pro
1 proti (Mgr. Mihalka)
5 zdržel se (Ing. Bečka, Ing. Handlová, Ing. Kapsa, Ing. Morysek, Mgr. Válková)
Mgr. Smidžárová nebyla při hlasování přítomna.
Usnesení nebylo přijato.

lng. Morysek informoval o stížnostech občanů obce, že Regios nevyvá
ží popelnice, které nejsou u
komunikace. Nechtějí vyvážet popelnice, které jsou umístěny ve
stáních na kraji pozemku majitele.
jedná se o několik set popelnic a vedením Regiosu je to zdůvod
ňováno tím, že si dva občané
stěžovali, že jim vstoupili na soukromý pozemek vdobě, kdy
byli na dovolené a že je to
protizákonné. Regios vydal opatření, prý odsouhlasené obcí,
Regios nebude vstupovat na
soukromé pozemky.
Dosud byly popelnice z těchto kójí vyváženy.
Starostka informovala, že je pravda, že Regios zakázal vstupovat na
pozemky, protože se několikrát
stalo, že když tu popelnici vyndavali, tak poškodili majetek nebo škrábli
auto. Byly předloženy
fotografie, kdy popelnice byla za autem.
Regios nemá písemné potvrzení, že obec s tímto postupem souhlasí.
Z řad přítomných občanů byl vznesen dotaz, zda by se mohlo zastupitelstvo
s Regiosem dohodnout,
aby se chovali „normálně". Každému, kdo volá na Regios je řečeno něco
jiného.
Regios tvrdí, že nemůže vstupovat na soukromý pozemek.
Doplněno ověřovatelkou lng. Handlovou
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Ing. Morysek uvedl, že je to od Regiosu účelová výmluva a těžko popeláři mohou rozlišit, kde je a kde
není soukromý pozemek. Pokud by to dodržovali, tak by u jeho domu také popelnice nevyváželi, ale to
se neděje. Popelnice jsou na soukromém pozemku, ale na veřejně přístupné ploše.
Starostka slíbila, že obec vyzve Regios, za jakých podmínek budou popelnice zkójí vyváženy a
informaci zveřejní.

lng. Kapsa se zeptal lng. Hoška, zda stále platí, že jako pověřený zastupitel pro tvorbu ÚP nebyl
schopen a nemohl ovlivnit využití plochy 52 — bytový dům. Zastupitelstvo jednalo o tom, že si na
této ploše bytový dům nepřeje. Zeptal se, zda lng. Hošek mohl či nemohl tvorbu ÚP v této věci ovlivnit.

lng. Hošek odpověděl: „mohl-nemohl, to je spekulace', stim že ktomu nebyl dán žádný oficiální
podklad, námitka nebo připomínka, na základě které by mohlo být změněno využití tohoto
pozemku.
lng. Hošek dále uvedl, že na téma uvedení plochy SZ do původního stavu bylo jednáno

s architektem a pořizovatelem ÚP.
lng. Kapsa požádal u uvedení této skutečnosti v zápisu. Ing. Hošek dodal, že legální cestou, jak změnu
využiti plochy 52 v ÚP změnit, je podání námitky či připomínky v rámci veřejného projednávání.
Ing. Hošek přečetl usnesení zastupitelstva z 23. 3. 2016, které se týkalo územní studie pozemku č.
parc. 16/1 v k. ú. Velké Přílep a které nebylo zastupitelstvem schváleno.
23)

Diskuze s občany

Přítomní občané nepožadují diskusi.
24)
Závěr
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 23:57 hodin.
Uplné znění zasedání je zaznamenáno na CD, které je součástí tohoto zápisu.

%;? lev/z
Datum vyhotovení zápisu:

zí?
Věra Čermáková
Starostka

o
Ing. Kamila Handlová
Ověřovatel

PhDr. ]itka Šimková
Ověřovatel
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