LEPY
Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

dne 27.2.2018

Přítomni:

9 členů ZO

Věra Čermáková, lng. Tomáš Hošek, Ing. David Bečka Ph.D., Mgr. Marie Válková,
lng. Petr Morysek, lng. Richard Kapsa, lng. Kamila Handlová, PhDr. Jitka Šimková,
Mgr. Libuše Smidžarová
Omluveni:

Ing. Lubomír Šembera, Mgr. Radoslav Mihalka

1. Zahájení

Zastupitelstvo obce se sešlo v 19.00 hodin. Zasedání bylo zahájeno v 19.06 hodin a předsedá mu
paní starostka, která konstatovala přítomnost 9 členů zastupitelstva, což je usnášeníschopný stav.
2. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
Volí:

a) Zapisovatele: Radka Linhartova
b) Ověřovateie zápisu: Ing. Richard Kapsa, Ph.Dr. Jitka Šimkova

c) Návrhová komise: Ing. Tomáš Hošek, Ing. David Bečka
Hlasování: Pro 9

Proti

Zdrželi se

3. Kontrola usnesení z předchozího jednání zastupitelstva, schválení programu jednání
Paní starostka prošla usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva, které se konalo dne

16.01 .2018.
-

Byl schválen sociální fond obce na rok 2018

-

Byly schváleny úhrady nadstandardních služeb sňatečních obřadů — vyvěšeno
Byla odsouhlasena smlouva o přeložce distribučního zařízení k čp, 130 — smlouva zaslána

—

Byly schváleny termínované vklady — zatím podepsán termínovaný vklad u PPF banky

-

Bylo schváleno RO č. 1 — zřízení termínovaných vkladů

—

Bylo schváleno podání žádosti o dotaci na „Přílepské ladění" — žádost byla podána

Proti usnesení z předcházejícího zasedání 2 16.01.2018 nebyly vzneseny připomínky. Usnesení z

předchozího zasedání jsou platná. Zastupitelstvo bere na vědomí informace o průběhu plnění
usnesení z předchozího jednání zastupitelstva.

Pan Kapsa vznesl připomínku, že zastupitelstvo mělo být informováno, jaká byla dohodnuta cena za
přeložku elektrického vedení vlokalitě budovy U Peka a zda se pohybuje vcenových limitech
diskutovaných na minulém zasedání. Odpoví paní Aulická v bodě Různé.

Pani starostka přečetla navržený program (Příloha č. 1)

Pan Hošek podal návrh na stažení bodu č. 7 a doplnění programu veřejného zasedání zastupitelstva:
Vložení Bodu č. 16 — Záměr prodeje radaru Obecní policie.

Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh Programu jednání s tím, že Program bude doplněn/změněn
následovně:
a)

Bod č. 7 — stažen

b)

Bude vložen bod č. 16 — Záměr prodeje měřícího zařízení ProLaser Ill

Hlasování: Pro 9

Proti

Zdrželi se

Program a usnesení bylo přijato

4. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
Paní starostka sdělila, že byly zveřejněny 2 výzvy.
1. Projektová dokumentace na stavbu polyfunkčního domu se školním klubem a školní kuchyni —
nepřišla žádná nabídka (výzva bude znovu vyvěšena)
2. Projekt dokumentace „Kamýcká vyhlídky“ — 1 nabídka
Pan Kapsa se dotázal, co je projekt „Kamýcká vyhlídka“. Pani starostka sdělila, že se jedná o projekt
v lese (místo, kde se nachází „křížek“ a „Přílepská svatyně“). Záměrem je vznik lesoparku, prvky pro

děti, lavičky, zabezpečení vyhlídek. Paní Válková informovala, že výzva byla vypsána s cílem požádat
o dotace, které budou vypsány vdubnu. Pan Kapsa se podivil nad procesem výběrového řízení a
nedodržováním standardních postupů. Zeptal se, pokud se tato akce schválí a bude se realizovat,

proč to není v rozpočtu na letošní rok, a kde se vezmou peníze. Pan Hošek odpověděl, že realizace
pravděpodobně nebude letos. Pokud by se povedlo získat dotaci, tak půjde o částku cca 200 tis, Kč a
peníze by se vzaly z rezervy rozpočtu, kteráje 7,5 mil. Kč. Proběhla diskuse mezi paní Válkovou, paní
starostkou, panem Kapsou a panem Moryskem o správných procesech při výběrových řízeních,
předávání materiálů a vzájemnou komunikaci mezi zastupiteli. Pan Morysek se ptal, jak je možné, že

výběrové řízení jižje vyhlášeno a není ani v rozpočtu, ani nebyla tato akce se zastupiteli projednána a
schválena na veřejném zasedání. Paní Válková sdělila, že zjistila nedávno možnost dotace na tuto
akci, a tak chtěla rychle zajistit potřebnou dokumentaci. Akce je ve strategickém plánu a neví, co vadí
na vyhlášeném výběrovém řízení a co udělala špatně. Pan Morysek namítl, že měla být akce
schválena zastupiteli a zařazena do rozpočtu, než je rozběhnuta a začnou z ní plynout pro obec
náklady a závazky. Paní Válková oponovala, že zatím ztoho obec žádne závazky neplynou,
Dále paní starostka informovala () provedené poptávce na doplnění hracích prvků parku V Lipkách,
která bude na zasedání projednávána. Obec podala žádost o dotaci na letní hudební festival

z dotačního programu Středočeského kraje. 22. ledna 2018 proběhla schůzka k objízdným
trasám uzavření silnice ll/240 v úseku v Černěm Volu a v úseku Velké Přílepy — Tursko. Návrhy byly
zveřejněny ve zpravodaji. Termín zatím není, pravděpodobně v době letních prázdnin. V době opravy
mostku vČerněm Volu, dojde komezení provozu vKladenské ulici. Provoz bude jednosměrný
v úseku od křižovatky na Noutonice do centra Velkých Přílep. Hromadná doprava autobusu č. 316
bude vedena Kladenskou ulicí obousměrně. Do Černého Vola bude náhradní kyvadlová doprava
v hodinových intervalech. Dále pan Hošek informoval o chystané uzavírce od Jenerálky k
Horoměřicím v roce 2019, kde je uzavírka plánována na cca půl roku. Doprava bude odkloněna přes
Nebušice. Pan Morysek se zeptal, zda nedojde k posílení autobusové dopravy a tim snížení počtu
projíždějících automobilů. Pan Hošek sdělil, že toto není možné s ohledem na nedostatek řidičů a dále
informoval, že dojde k vybudování provizorní vozovky na kraji obce Lichoceves směrem na Statenice
z důvodu průjezdu autobusů. Objízdné trasy pro tranzit budou značeny po dálnicích.
6. února byly zahájeny kurzy Univerzity třetího věku. Na obecním úřadě proběhly dvě kontroly.
Kontrola stavebního úřadu a kontrola na odpadové hospodářství. Kontroly neshledaly závady, bylo

pouze doporučeno více se zabývat odpady podnikajících subjektů na území obce. Dále bude ještě
kontrola bezpečnosti práce a kontrola hospodaření obce,
Výbor pro životní prostředí — pan Bečka informoval, že dosud nebyly vypsány dotační tituly, které by
bylo možné využít na vodní nádrž. Připravuje se úprava okolí nádrže, dojde kvykácení stromů na
hrázi, které nesplňují vyhlášku.
Paní Smidžárová přednesla zprávu ze školky. Je naplánováno přijímací řízení pro školní rok

2018/2019 a dle evidence obyvatel je počet dětí, které se mohou dostavit k zápisu do MŠ, mí rné vyšší
než počet volných míst. Bude nutno řešit spádovost dětí, které se neumístí. Zápis bude probíhat 2, a
3. 5. 2018. Den otevřených dveří se bude konat 20,4.2018. Je předpoklad, že předškoláci odcházející

z MŠ Jablíčko by naplnili 2 první třídy. Nejsou vtom započítání cizinci, zde počty dětí nejsou známy.
Dále paní Smidžárová informovala o možných potížích, pokud bude povinnost přijímat v dalších letech
i 2-té děti (vybavení tříd, zahrady, bezpečnost, personální obsazení...). V MŠ probíhají kontroly
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týkající se inkluze. Pan Kapsa se zeptal, jaké jsou závěry kontrol. Paní Smidžárová sdělila, že se
sleduje posun dítěte a doporučuji se další postupy. Dále paní Smidžárová podala informaci o

správném termínu Dětského karnevalu, který bude 10.3.2018 a požádala o vyvěšení této informace na
stránky obce.
5. Diskuze s občany

Pan _sdělil informace o špatném stavu vozovky v Kladenské ulici, který je potřeba opravit před
zahájením Objížďky. Požádal zastupitele, aby toto úsilí o opravu podpořili. Pan _se zeptal, proč
dojde k opravě silnice od propustku (firma Bláha) a ne od kraje obce, kde je stav nejhorší? Pan Hošek
odpověděl, že obec o toto žádala v květnu, kdy byl projekt poprvé představen Bylo sděleno, že takto
je to naplánováno dlouhodobě a existoval projekt na opravu komunikace od Statenic až do Velkých
Přílep, zahrnující i komunikaci v rámci celé obce, který nedopadl vlivem odvolávání sdružení

ViaMagna ze Statenic. Obec podala stanovisko ohledně hluku, který nesplňuje hygienické limity ani
v noci. Obec je účastníkem řízení a bude znovu podávat připomínky. Paní Aulická informovala, že

obec požaduje v ulici Svrkyňské pasport komunikace. Ulice Pražská a Kladenská se řeší ještě
v paralelním řízení. Je podezření, že zde uniká vodovod ALPIK a vyplavuje podloží silnic. Střed obce

by měl být opraven spolu se semafory. Občané požádali, aby obec dala připomínky, že nesouhlasí
s průjezdem nákladních aut přes Kladenskou ulici, které budou se podílet na opravě silnice do Turska.
Byla domluvena schůzka na obci k této objížďce v pondělí 5.3.2018 v 19 hod. Dále byl vznesen dotaz,
zda obec ví o tom, že krajský úřad rozdává radary. Obec tuto informaci nemá, bude zjišťovat. Pan
se zeptal, jak to vypadá s dopravními asistenty. Paní starostka podala informaci otom, že na
vyzvu se nikdo nepřihlásil a tato činnost bude vykonávána zaměstnanci technických služeb obce, kteří

jsou k tomu vyškoleni. Paní Aulická sdělila, že dnes přišla pověření. Pan—ipozornil na černou
skládku vzatácce směrem na Lichoceves. Paní starostka odpověděla, že o této černé skládce

informovala starostku Lichocevsi. Da'le pan _nformoval o tom, že paní starostka požádala o
kácení stromů v lese a zeptal se, zda byly poražené stromy prodány. Paní starostka informovala, že
nařezané stromy jsou uloženy na dvoře pošty a budou použity na revitalizaci zahrad ve škole. Dále

se použijí při realizaci „Kamýcké vyhlídky“. Zbytek se poté prodá. Dále pan iinformoval, že
probíhá řízení o kácení stromů nad ulicí Pod Lomem, kde je plánována v'stavba společnosti Art&Kri.

Informoval, že bylo podáno odvolání Kamýckým sdružením. Pana * kontaktovala telefonem

paní starostka spaní Aulickou a pan _nabyl dojmu nátla u na vyřešení. Ze strany paní
starostky byla dána žádost o schůzku, kde by se projednaly připomínky. Pan _ sdělil, že nemá

čas na schůzku a považuje toto za nesprávný postup úřadu. Nabyl dojmu, že je celý úřad vůči této
výstavbě podjatý. Paní starostka reagovala na tato sdělení stim, že proběhl takto dlouhý hovor
vdélce 37 min. za přítomnosti paní Aulickě, ale byly také zodpovídány dotazy k územnímu řízení.

Důvodem hovoru bylo sjednání schůzky, aby nebylo nutné neustálé zasílání dopisů s dodejkou a bez

řešení, proto byla navržena možnost schůzky ktomuto řízení. Pan _sdělil, že má pocit
vyhovováni investorovi na zavolání a okamžitě. Proti tomuto nařčení paní starostka vznesla protest.
Následně pan _požádal o sjednání schůzky, kde bude projednáno, jak tam bude probíhat
výstavba, doprava v místě, čistění vozů a zabezpečení.

Další dotaz byl od pana _ ohledně odpovědi paní starostky na zpracování studie na čp. 130,
kde zmiňovala, že dům by měl sloužit ZŠ a přestavba stávající budovy na novou radnici obce. Jaký je

důvod výstavby nové radnice a co bude se současnou budovou? Paní starostka odpověděla, že
projekt byl prezentován na veřejném zasedání zastupitelstva. Budova, která se bude stavět místo
garáží bude sloužit škole (kuchyň, školní klub a školní knihovna). Přestavba původní budovy na
budovu úřadu je navržena zdůvodu nedostatku místa (obecní úřad, stavební úřad, matrika). Je

problém s archivem — chybi prostory v současné budově. Přednost dostane výstavba zázemí pro ZŠ.
Využití stávající budovy by mohlo být pro lékaře, hudební školu, knihovnu — bude řešeno později.

Pan le zeptal, zda byly obcí řešeny parkující kamiony u White Transu. Paní starosta informovala,
že Obecní policie při kontrole nenarazila na zaparkovaná vozidla v tomto místě. Občané maji

fotodokumentaci, včetně SPZ a

poskytnou ji Obecní policii. Další dotaz pana _se týkal

plánované výstavby stájí pro 20 koní v místě původního vepřína. Původní informace byla, že koně
neopustí areál, ale v platném rozhodnutí obsahuje informaci, že budou jezdit na občasné vyjížďky do
okolí. Sdělil obavy z možného ohrožení občanů při těchto vyjížďkách, nárůstu obslužné dopravy
k tomuto areálu a ničení cest. Zastupitelé sdělili, že obec nemůže zakázat používání veřejných cest,
Při prokázaném poškození, může požadovat náhradu.
20:11 — 20:14 Paní Smidžárová se vzdálila

20:20 — 20:22 Paní Šimková se vzdálila

6. Žádost o pořízení změny č.4 Územního plánu sídelního útvaru obce Velké Přílepy
Pan Hošek informoval zastupitele o žádosti investora OC Velké Přílepy s.r.o, který podal žádost

v souladu se schválenou územní studií z roku 2014. Současný územní plán brání ve výstavbě
obchodního centra. Řešení územního plánu běží již velmi dlouho a bude dále, protože byl dán podnět
z důvodu podjatosti v rámci přeložky ll/240. Již je vyřízen a projednávání je vráceno zpět do Černošic
(prodleva 3 měsíce). Černošice jsou z důvodu změny legislativy přetížený a není tam nyní nikdo, kdo

by se aktuálně mohl věnovat územním plánům. Z kapacitních důvodů, se budou územnímu plánu
Velkých Přílep věnovat nejdříve v červnu 2018. Pan Kapsa se zeptal, zda je vzhledem k aktuálnímu

stavu v Černošicích, možné si zvolit noveho pořizovatele a zvolil by tuto možnost, misto
nestandardního projednávání jednotlivých žádostí žadatelů o změny územního plánu. Pan Hošek
sdělil, že investor podal žádost na změnu č 4 ÚP. Tato změna je již součástí nového územního plánu
a dle vyjádření Černošic je to možné takto provést. Nabídka investora je, že by uhradil úplné znění
územně plánovací dokumentace obce. Nyní je stav, že obecje s investorem před podpisem plánovací
smlouvy na polovinu areálu, kde se zavazují vystavit infrastrukturu a komunikace. Investor by si tímto

zrychlil řízení o %—2 roky a obec by získala úplné znění územně plánovací dokumentace. Pan Kapsa
konstatoval, že je to velmi nestandardní a vyjádřil obavy z možných dalších žadatelů o další změny,
Vyjádřil obavy z toho, že investor chce rozdělit územní studii odsouhlasenou v roce 2014 na dvě části
a postavit pouze jednu část s rodinnými domy. Obec nemá jistotu, že bude dokončena i druhá část,
Projekt byl schválen jako celek s občanskou vybaveností. Dle názoru pana Kapsy, by obec měla trvat
na celé realizaci, ne pouze části a nenechat se investorem „koupit". Připadá mu to podobné jako při
projednávání daru majitelů čp. 20 v Kladenské ulici, kdy by se obec nechala koupit při legalizace černě
stavby. Pan Hošek reagoval na tato prohlášení. Stavba ubytovnyje legální z pohledu územního plánu.
Pan Morysek, když pan Hošek považuje z hlediska ÚP za legální stavbu, proč investor žádal o změnu
vnovém územním plánu. Na tuto otázku pan Hošek neodpověděl. Pan Hošek dále informoval, že

studie z roku 2014 předpokládala změnu využití části areálu na občanskou vybavenost. Nyní nelze
celou tuto studii realizovat, brání tomu platný územní plán. Proto investor rozdělil projekt na 2 poloviny

a začal řešit řízení. Na základě tohoto řízení, jsem byl zastupitelstvem pověřen k přípravě plánovací
smlouvy s investorem. Pan Morysek sdělil, že je tu několik rozporů Pokud investor chce nyní 15 RD a
je to v souladu s plánem, tak proč nyní nabízí změnu (3. 4, ke které nebyly dodány podklady. Uvedl
dále, že pan Hošek po mnoha požadavcích od zastupitelů sdělil, že to bude v souladu s ÚP a další

bod se stornuje, protože nebyly dodány podklady. Pan Morysek dále sdělil, že než budeme schvalovat
změnu, tak by chtěl vidět dokumentaci, protože jsme byli několikrát obelháni a podvedeni, byly nám

zamlčeny informace kolem UP a pan Hošek se vždy vyjádřil, že neví nebo netuší, jak se co změnilo a
proč se to tam dostalo a pak se zjistilo, že to sám komunikoval s investory a Černošicemi. Pan

Morysek dále uvedl: “Chci vidět, co tady někdo navrhuje. Pokud vyjdeme vstříc jednomu investorovi,
můžou přijít i ostatní. Pokud Černošice nestíhají, řešme, kdo to udělá místo nich. Nevěřím tomu, co
tady říká pan Hošek. Vloňskěm roce přišel stím, že tento investor na tuto smlouvu, kterou jsem
pomáhal připravit a uzavřela se někdy v roce 2014, tak k ní řekl, že investor na tuto smlouvu kašle.

Investor se nedohodl s majiteli pozemků, občanská vybavenost nebude a chce postavit pouze RD a
pokud mu nekývneme na to, co chce, tak si udělá, co chce. Byl na nás vyvíjen tlak, byla svolávána
mimořádná jednání. Nová plánovací smlouva ruší tu starou a postaví pouze RD.“ Paní starostka
zastavila pana Moryska stím, aby nepředjímal, co kdo udělá. Dle pana Moryska je na zastupitele
vyvíjen nátlak, předkládány argumenty v rozporu s realitou. Vidí riziko, že investor postaví pouze 15
RD. Dále uvedl: „Kdyby chtěli čekat, tak postaví potom všechno, ale my jsme řekli, bud' všechno nebo

nic a na tom bychom měli trvat. Co urychlíme změnou pro jednoho, vznikne riziko, že přijdou další
majitele pozemků, čekající na nový UP a budou chtít totěž a obec se dostane do velkých problémů,
celý nový ÚP se zdrží." Pan Morysek se ptal, proč neplatí stávající smlouva, proč má být nová, když
mají plnit tu starou? Pan Hošek sdělil, že s OC Přílepy není uzavřena plánovací smlouva. Předchozí
smlouva byla uzavřena sjiným investorem. Paní starostka sdělila, že chtějí postavit RD, protože není
platný územní plán. Je schválena studie s občanskou vybaveností, kterou obec potřebuje. Pan

Morysek konstatoval, že obec potřebuje nový UP a poté žádat po nových majitelích pozemků,
naplnění územního plánu, protože je schválená studie závazná pro ně. Pan Hošek konstatoval, že je

velmi rád za zvukový záznam. Položil dvě otázky. 1) Studie na pole je podkladem pro nový územní
plán? Pan Morysek odpověděl, že ano. Paní Aulická sdělila, že investorje ted' vázán platným ÚP, tzn.
pokud bude chtít ted' postavit RD, tak mu vtom nic nebrání. Pan Morysek se zeptal: „A proč to

neudělá? To co tady veřejně tvrdíte, je lež. Ve smlouvách to není, nedělejte tady z nás blbečky.
V balíku smluv, které zastupitelé dostali, je souhlas s napojením na veškeré sítě obce a dá mu k tomu
souhlas. Bez toho investor neudělá ani t'uk. Jestliže nám tady lžete o tom, že investor může cokoliv,
nemůže vůbec nic, Mě už to nebaví, tohleto lhaní a podvádění je už tady rok. Nehodlám se o tomhle

bavit. Investor, pokud mu obec nedá břemena a pokud mu nedá napojení na sít', tak nepostaví
nic.

Pan Hošek se usmívá, on totiž ví, protože oni jsou s ním dohodnutí“ Pan Hošek reagoval, že chce
veřejnou omluvu po panu Moryskovi, za to co řekl. Pan Morysek prohlásil, že panu Hoškovi
se

neomluví, protože podváděl. Pan Hošek: Pane Morysku, žádám oficiálně do zápisu, aby se mi veřejně
omluvil za to, co tady řekl. Pan Morysek prohlásil, že se panu Hoškovi neomluví, protože
je pro něj

nedůvěryhodná osoba, dělá dohody s investorem za zády zastupitelů. „Lže nám otom, co je nutno mít
a nemít kvůli ÚP a dalším stavbám. To lze doložit emailovou komunikací. Pokud se pan Hošek
chce

se mnou soudit, očekávám to a může na mě podat trestní oznámení. Došlo to už opravdu velmi
daleko. Stejně tak, se s panem Hoškem budu klidně soudit () to, co udělal kolem bytového
domu na

Roztocké a jak nám lhal. Veřejně, je to v zápisech, Mám to všechno schovanéf“
Pan Hošek, vrátíme se vklidu ktématu. Plánovací smlouva může být pouze vrozsahu řízení
a
investor se chová tak, že chce postavit celé území. Pan Kapsa namítl, že ve smlouvě toto není. Pan
Hošek — řízení běží pouze na část území. Chci se zeptat, proč jste mě v květnu 2017 pověřili jednáním
o plánovací smlouvě k územnímu řízení na tuto část pozemku? Pan Morysek uvedl, že on pan
Hoška
nepověřil, byl proti, tak at' se zeptá těch, kdo pro to hlasovali. A uvedl dále, že tehdy se
někteří

zastupitelé dohodli, jak obejít stávající závazek. Pan Hošek se zeptal zastupitelů, co navrhují. Zda má
obec po projednávání plánovací smlouvy sdělit investorovi, že má smůlu a musí počkat na nový ÚP a
obec stebou neuzavře dohodnutou plánovací smlouvu. Pan Kapsa oponoval, že žádná dohodnutá
smlouva nebyla. Smlouva z roku 2014 je součástí řešení UP a považuje ji z pohledu zastupitelů za
závaznou a platnou smlouvu. Tento postup se mu zdá nestandardní. Navrhuje vzít si jiného

pořizovatele na celý územní plán, kterého si vybere obec a ne investor. A snažit se o urychlení celěho
ÚP v souladu se zadáním bez protežování investora. Pan Hošek na toto reagoval, že zasílal návrh
usnesení, které vychází ztexlu žádosti a zastupitelstvo se má ktěto žádosti vyjádřit. Vyjádření by
mělo být, ano — zastupitelstvo souhlasí stouto změnou, ne — zastupitelstvo nesouhlasí stouto
změnou.

Pan Morysek podal protinávrh, odmítnout tuto žádost, aby nebyly žádné pochyby, že chceme
štěpit
nový ÚP. Zároveň pověřit starostku obce, zahájením jednání o výběru nového pořizovatele ÚP a
zastupitelům na dalším zasedání předložila nabídky. Paní starostka konstatovala, že toto je druhá
varianta a neví proč, tady byly takove emoce. Pan Morysek řekl, že záměrně někteří zastupitelé
ktomu lžou a žádnou jinou variantu dosud nenavrhli. Pani starostka sdělila, že vzájmu
obce je

urychlení pořízení celeho ÚP obce. Paní Šimková vznesla dotaz na paní Aulickou ze SÚ, zda nyní si
tam může investor postavit RD. Paní Aulická odpověděla, že lokalita je určená v tuto chvíli k bydlení. A
obec je povinná napojit všechny na čističku odpadních vod, která byla financována zdotačníh
o

programu a pro obec vyplývá závazek napojit všechny.
Odhad pana Hoška na náklady při novém pořizovateli budou cca 300 tis. Kč a nový ÚP by mohla obec
mít do konce roku 2018.
Protinávrh pana Moryska:
Zastupitelstvo zamítá žádost o změnu č. 4 Územního plánu sídelního útvaru obce Velké
Přílepy.

Pověřuje starostku, aby připravila do 1 měsíce návrh na změnu pořizovatele nového územního
plánu
a předložila ho zastupitelstvu.
Protinávrh pana Hoška:
Zastupitelstvo pro projednání

!.

ll.

Souhlasí se záměrem pořízení úplného znění Územně plánovací dokumentace obce
Velké Přílepy a změny č. 4 Územně plánovací dokumentace sídelního útvaru obce Velké
Přílepy. Pořízení úplného znění a změny č. 4 Územně plánovací dokumentace sídelního
útvaru obce Velké Přílepy bude plně hrazeno ze strany žadatele/investora OC Přílepy
s.r.o.
Pověřuje vedení obce ke změně pořizovatele.

Pan Kapsa se zeptal, jaký má význam tento protinávrh. Jaká je motivace pana Hoška
k prosazení této

změny? Pan Hošek odpověděl, že jeho motivace není v tomto směru žádná osobní. Nechci spojovat
usnesení, kde budou dva úkoly. Pan Kapsa navrhl, aby usnesení o pořizovateli bylo přesunuto do
bodu — Různé.
Pan Morysek opravil protinávrh.
,
Zastupitelstvo obce zamítá žádost žadatele OC Přílepy, sro na pořízení změny č. 4 Územního
plánu

sídelního útvaru obce Velké Přílepy.

%

Hlasování o protinávrhu pana Moryska.

Hlasování:

Pro

3 (Kapsa, Handlová, Morysek)

Zdrželi se

5 (Čermáková, Válková, Bečka, Šimková, Smidžárová)

Proti

1 (Hošek)

Usnesení nebylo přijato.
Hlasování o původním návrhu:

Zastupitelstvo souhlasí se záměrem pořízení úplného znění Územně plánovací dokumentace obce
Velké Přílepy a změny číslo 4 Územně plánovací dokumentace sídelního útvaru obce Velké Přílepy.
Pořízení úplného znění a změny číslo 4 Územně plánovací dokumentace sídelního útvaru obce Velké
Přílepy bude plné hrazeno ze strany žadatele/investora OC Přílepy s.r.o.

Hlasování:

Pro

1 (Hošek)

Zdrželi se

5 (Čermáková, Válková, Bečka, Šimková, Smidžárová)

Proti

3 (Kapsa, Handlová, Morysek)

Usnesení nebylo přijato.

Pan Kapsa konstatoval, že ze strany většiny zastupitelů se jedna o komedii a podivil se nad tím, že
pan Hošek tlačí na tuto změnu, jako tlačil na zlegálnění černé stavby v Kladenská ulici. Pan Kapsa má

podezření, že za tím jsou určitě korupční tlaky. Nikoho neobviňuje, jen je to jeho osobní podezření.
Paní starostka na to reagovala, že nevi () tom, že by pan Hošek tlačil na legalizaci stavby v Kladenská

20. Obvinění z korupce je velmi závažně a tohleje veřejné zasedání. Každý, když něco říká, je to jeho
osobní názor a pokud řeknu, že mám pocit, že někdo bere peníze a že je korupčník, tak můžeš říkat,

že je to tvůj osobní názor, ale je to podezření. Pani starostka řekla panu Moryskovi, že má obavy, že
to spěje k soudu. Pan Morysekjí toto potvrdil. Paní starostka sdělila, pokud je dáno obvinění, musí být
přineseny důkazy a ona by je po panu Kapsovi a Moryskovi chtěla. Pan Kapsa odpověděl: „Že jedna
z věcí, která k tomu směřuje, je ta, že mnohokrát byly žádosti různých investorů, aby zastupitelstvo
něco odsouhlasilo. Když jsme řekli, že to nemá logiku pro naši obec, tak přišel návrh, že se to zamítá.
Tady byl rovnou návrh usnesení, byt' většina zastupitelů si to nepřeje a tvrdě byl návrh tlačen panem
Hoškem. Paní starostka řekla, že chce konkrétní datum, konkrétní věc, konkrétní důkazy, že za to
něco vzal. Pan Kapsa řekl, že nemá důkazy, že má podezření, Pan Morysek řekl, že pokud
to chce

pan Hošek vyřešit, tak má podat trestní oznámení pro urážku na cti. Doložit všechny příjmy několik let
zpátky. Pan Hošek řekl, že to udělá a příjmy dokládá veřejně na stránkách ministerstva.
21:00
21:07
21:12
21:24
21:28

—
—
—
—

21:02
21:09
21 :09
21:28
21:35

Pan Morysek se vzdálil
Paní Smidžárová se vzdálila
Paní Čermáková se vzdálila
Paní Válková se vzdálíla
Paní Smidžárová se vzdálila

7. Smlouva s pořizovatelem změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru obce Velké Přílepy
Bod byl stažen.
8.

Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2009

Paní starostka informovala, že je nutné zrušit vyhlášku, kde máme odkaz na neplatný 5. Po konzultaci
s ministerstvem vnitra, které doporučilo vyznačit lokality v mapě, kde chceme zakázat konzumaci
alkoholu na veřejnosti. Ve vyhlášce jsou uvedeny výjimky ze zákazu — restaurační zahrádky,
předzahrádky, kulturní a společenské akce na veřejném prostranství obce a na dny 31.12. a 1.1.

Pan Morysek se zeptal, pročje nova' vyhláška měkčí v rozsahu omezení. Chybi část omezení u školy
a školky, tedy se tam na určitých místech bude dát pít a vypadla většina ulic, a že by také chtěl, aby u
jejich bytových domů na Roztocké byl zákaz stále platný. Pan Morysek navrhl ponechat stávající
vyhlášku. Pan Kapsa se zeptal, zda nejde pouze změnit předmětný Š- Pan Morysek odpověděl,
že

takto to nejde, ale pokud se neplatný š nebude používat a citovat při uplatnění vyhlášky, může tato

6

f
%

vyhláška stále platit.

Proběhla diskuse k vyznačené oblasti zákazu. Pan Kapsa upozornil, že podle

nákresu v příloze nového návrhu vyhlášky to vypadá, že v blízkosti budov ZŠ a MŠ
by se dle nového
vymezeni mohl pít alkohol.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l.
Ruší obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009
Hlasování: Pro 7

Proti 1 (Morysek)

Zdrželi se 1 (Kapsa)

Usnesení bylo schváleno

9.

Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy č. 1/2018 o zákazu pozwání alkoholi
ckých
nápojů na veřejném prostranství

Pan Kapsa dal protinávrh:

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.
Odkládá znění obecně závazné vyhlášky obce Velké Přílepy č. 1/2018 o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejném prostranství na další zasedání zastupitelstva
a žádá

starostku obce o doplnění přílohy, aby zahrnovala i okolí 100m od budov základní a
mateřské školy.

Hlasování: Pro 7

Proti

1 (Bečka)

Zdrželi se 1 (Čermáková)

Protinávrh byl schválen.

10. Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen
Pan Hošek informoval, že oproti zaslanému materiálu došlo ke změně ve větě: Pro fyzické
osoby
nepodnikající bude účtována výše úhrady za zřízení věcného břemene (pro jednu stavební
akci a
jednu smlouvu) dle ceníku do maximální výše 2000,- Kč. Po diskusi kvýši poplatků,
byla tato
změněná věta vypuštěna.

Pan Kapsa dal návrh na zvýšení částek o 50% z důvodu umístění obce v blízkosti hlavního
města a
návrh (příloha č. 2) byl následně upraven, tak že všechny navrhované sazby byly navýšeny o 50%.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.
Schvaluje předložený sazebník úhrad za zřizování věcných břemen s platností
od
1.3.2018, kterýje přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno

11. Zřízení věcného břemene, p.č. 190/97-kNN, k.ú. Kamýk u Velkých Přílep

Paní starostka informovala, že se jedná o pozemek naproti poště. V územním plánu je pozemek
určen
pro občanskou vybavenost. Paní Aulícká sdělila, že není v současné době znám záměr.
Je podána
žádost na přípojné místo. Po diskusí byl bod stažen a zastupitelstvo se dohodlo,
že v budoucnu chce

jednat s majitelem pozemku. Před dalším projednáním této smlouvy zastupitelstvo žádá
aby byl
představen záměr investora.

12. Odpísový plán MŠ Jablíčko Velké Přílepy pro rok 2018
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

|.

Schvaluje předložený odpisový plán (seznam dlouhodobého hmotného majetku) MŠ
Jablíčko Velké Přílepy, okres Praha — západ pro rok 2018, který je přílohou zápisu č. 3

Hlasování: Pro 9
Usnesení bylo přijato

Proti O

Zdrželi se 0

Pan Kapsa vznesl dotaz na paní Aulickou ohledně přeložky vedení pro č.p.
130. Za jakých podmínek

se bude dělat. Paní Aulická informovala zastupitele, že došlo k dohodě o tom,
že přeložka nebude
řešit kabelízaci v ulici Na Skalce. Budou zlikvidovány sloupy kolem nové budovy
č.p. 130/5 a blíže je
seznámila s dalšími úpravami. Odhadovaná částka nákladů na přeložku je cca 450
tis.

13. Odpisový plán ZŠ Velké Přílepy pro rok 2018
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.
Schvaluje předložený odpisový plán (seznam dlouhodobého hmotného majetku)
ZŠ Velké
Přílepy pro rok 2018, kterýje přílohou zápisu č. 4
Hlasování: Pro 9

Proti O

Zdrželi se 0

Usnesení bylo přijato
14. Odpisový plán obce Velké Přílepy pro rok 2018
Pan Morysek se zeptal, co je za položku transfery. Pan Hošek sdělil, že se jedná
o dotace. Čtvrtletní
rozpouštění přijatých dotací ,

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l.
Schvaluje předložený odpisový plán (seznam dlouhodobého hmotného majetku)
obce
Velké Přílepy pro rok 2018, který je přílohou zápisu č. 5
Hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo přijato

15. Doplnění dětského hřiště V Lipkách herními prvky

Paní starostka informovala, že se bude jednat o prvky houpačka „hnízdo“, trojhraz
da a kolotoč. Byla
provedena poptávka bez dopadové plochy. Tu si obec zajistí sama. Byly osloven
y firmy Jablostav, TR

Antoš a Tewiko Systems. Nejlevnější byla nabídka společnosti Tewiko. Pan Morysek
se zeptal, zda
firmy vyrábí identické prvky. Paní starostka sdělila, že identické
nejsou, ale mají shodné základní
parametry. Pan Kapsa vznesl dotaz, zda je tato akce v rozpočtu. Pan
Hošek sdělil, že na hřiště v obci

je rozpočtována částka cca 500 tis.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

l.

Souhlasí s nákupem dětských herních prvků určených k doplnění dětskéh
o hřiště
V Lipkách od firmy Tewiko Systems za celkovou cenu 114 880 Kč vč, DPH

Hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se O

Usnesení bylo přijato
16. Záměr prodeje měřícího zařízení ProLaser III
Paní starostka informovala zastupitele, že není v současné době zařízení využívá
no z důvodu malého
personálního obsazení Obecní policie a zařízení je i nefunkční. Oprava by vyšla
na cca 27 tis. Kč.
Jsou
dva zájemci o koupi tohoto zařízení. Jeden nabízí částku 10 tis. Kč, druhý
35 tis.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.
Souhlasí se záměrem odprodeje měřícího zařízení ProLaser III s
dokumentačním
zařízením PL-DOKI v sestavě verze „TC“ za minimální cenu 35 tis. Kč.
||.
Povéřuje starostku obce k vyvěšení tohoto záměru.
Hlasování: Pro 9
Usnesení bylo přijato

17. Diskuse s občany

Proti O

Zdrželi se 0

18. Různé
Pan Hošek navrhl bod — změna pořizovatele.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.

||.

Schvaluje záměr změny pořizovatele — převzetí probíhajícího řízení
o pořízení nového
Uzemního plánu obce Velké Přílepy.

Pověřuje vedení obce k podniknutí kroků, které jsou nezbytné k přípravě
poptávkového
řízení na nového pořizovatele. Připravené poptávkové řízení předloží
ke schválení
zastupitelstvu.

Hlasování: Pro 9
Usnesení bylo přijato

Proti 0

Zdrželi se 0

Pan Hošek informoval zastupitele o stavu vDSO — přivaděč vody. Obec
by měla na dalších
zasedáních rozhodnout, jaké stanovisko bude prosazovat, Obce chtěji dobudova
t přivaděč až do
vodojemu ve Velkých Přílepech. Pan Morysek požádal pana Hošká, aby
konkrétní informace o
možných variantách, technickém řešení a nákladech připravil a předložil
zastupitelům, aby se nad
variantami dalo věcně diskutovat. To pán Hošek slíbil. Bližší informace
, možné varianty a technické

údaje pan Hošek sepíše a zašle zastupitelům do mailu.
Pan Kapsa sdělil, že zastupitelé dostali žádost od paní ředitelky ZŠ k náborov
ým příspěvkům pro
učitele.

Proběhla k této otázce diskuse mezi zastupiteli o možnostech oceňován
í z hlediska udržení
zaměstnanců nejen vZŠ. Těma bude dále diskutováno a rozhodnu
to na příštím jednání
zastupitelstva.

Pan Kapsa vyhlásil pana Bečku (a jím organizované výběrové řízení
na projekt Revitalizace vodní

nádrže) vítězem soutěže o nejlepší a nejtransparentnéjší výběrové řízení realizov
ané vroce 2017.
Toto výběrové řízení bylo nejlépe zkomunikova'no zastupitelům. Pan Bečka
obdrží od pana Kapsy jako
ocenění la'hev kvalitního vína.
19. Závěr
Paní starostka ukončila jednání zastupitelstva v 23:18 hod.

Datum vyhotovení zápisu:
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