.EPY
Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

dne 05.04.2018

Přítomni:

7 členů ZO
Věra Čermáková, Ing. Tomáš Hošek, Mgr. Marie Válková, lngl Kamila Handlová,

PhDr. Jitka Šimková, Mgr. Libuše Smidžárová, Ing. Petr Morysek
Omluveni:

Ing. Lubomír Šembera, Ing. David Bečka Ph.D., Ing. Richard Kapsa, 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 7 členů zastupitelstva, což je usnášeníschopný stav.
2. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání volí
Volí:

a) Zapisovatele: Radka Linhartová
b) Ověřovatele zápisu: Mgr. Libuše Smidžárová, PhDr. Jitka Šimková
o) Návrhová komise: Ing. Tomáš Hošek, Mgr. Marie Válková

Hlasování: Pro 6

Proti

Zdrželi se 1 (Morysek)

3. Kontrola usnesení z předchozího jednání zastupitelstva, schválení programu jednání
Paní starostka prošla usnesení z předchozích jednání zastupitelstva
a)

-

ze dne 27.2.2018

Byla zrušena obecně závazná vyhláška č. 3/2009 — Vyhláška o požívání alkoholu na veřejném
prostranství

.

Bylo odloženo nové znění obecně závazné Vyhlášky o požívání alkoholu na veřejném
prostranství

Byl schválen Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen
Byl schválen Odpisový plán MŠ Jablíčko Velké Přílepy pro rok 2018

Byl schválen Odpisový plán ZŠ Velké Přílepy pro rok 2018
Byl schválen Odpisový plán obce Velké Přílepy pro rok 2018,
Bylo schváleno doplnění dětského hřiště V Lipkách herními prvky — probíhají jednání
s vítězem poptávky firmou Tewiko a připravují se dopadové plochy.

.

Byl schválen Záměr prodeje měřícího zařízení ProLaser Ill — Záměr byl vyvěšen, v termínu se
nikdo nepřihlásil.

-

Byla schválena změna pořizovatele Územního plánu obce Velké Přílepy

b) Ze dne 8.3.2018
. Byla schválena změna zadání architektonícko-urbanistické soutěže o návrh „Plán využití
centra obce Velké Přílepy“ — Soutěž byla 3.4.2018 vyvěšena.
Byl schválen náborový příspěvek pro pedagogy ZŠ Velké Přílepy
Byla schválena směna pozemků par, č. 36/22 s par. č. 182/304 v k.ú. Kamýk u Velkých Přilep
- Vypracována smlouva právničkou.
- Byla schválena Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy č. 1/2018 o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
.

Byly schváleny podmínky výběrového řízení na pořizovatele územně plánovací dokumentace

obce Velké Přílepy — Poptávka proběhla, bude schvalován vítěz.
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Dále pání Smidžárová informovala o MŠ. Proběhl veřejný karneval na sále U Korychů, kterého se
zúčastnilo hodně dětí z Přílep a okolí. V MŠ proběhlo spaní do druhého dne. 20.4.2018 se bude konat

Den otevřených dveří v MŠ a jsou již rozdávány přihlášky pro zápis, který bude 2.-3.5.2018. Paní
Smidžárová s ohledem na možný převyšující počet uchazečů evidovaných ktrvalému pobytu,
doporučila na poradě zastupitelů, aby byla sepsána spádovost sjinou MŠ. Aby bylo umožněno všem
3-letým dětem, které se zúčastní zápisu, nastoupit do MŠ. S ohledem na to, že od dalšího školního
roku 2019/20 by se měla povinnost týkat i 2—letých dětí, doporučila paní Smidžárová zřizovateli MŠ,

aby se přidal k názoru, že to nebude povinnost, ale možnost umístění 2-Ietých dětí do MŠ. Pokud by
vzákoně zůstala povinnost, doporučuje paní Smidžárová zřizovateli zřídit dětskou skupinu nebo
minijesle.

Dále paní starostka sdělila, že dnes proběhl zápis do ZŠ. Budou 2 nebo 3 první třídy.
Kontrolní výbor - Paní Handlová informovala, že dne 20.3.2018 proběhla společná kontrola
kontrolního výboru a výboru pro životní prostředí v provozovně Nimetal. Zúčastnili se jí Richard Kapsa

a David Bečka. Kontrola se týkala kontroly výstavby stromů na hranici pozemků firmy Nimetal, které
by měly odstínit stavby hal areálu při pohledu od Velkých Přílep. (viz. příloha č. 6). Dle smlouvy z roku
2008 mezi obcí a firmou Nimetal mělo být vysazeno 100 vzrostlých stromů. Při fyzické kontrole bylo
zjištěno, že závazek nebyl dosud splněn. Ředitel firmy na místě uvedl, že má cca do týdne dostat
schéma na osazení stromů. Zjednání bylo evidentní, že OÚ Velké Přílepy s největší
pravděpodobností firmu ke splnění závazku neupomínal. Je to s podivem, zejména proto, že kontrolní

výbor na tento fakt upozorňuje minimálně 2 roky. Společnost Nimetal zaslala skicu výsadby, ke které
má kontrolní výbor a výbor pro životní prostředí připomínku. Nahradit výsadbu tůjí za ořešáky nebo
jedlé kaštany.

5. Diskuse s občany
Paní starostka konstatovala, že zasedání se účastní sportovci ze Sokola Roztoky. Obec dostala
žádost o příspěvek na rekonstrukci atletického stadionu vRoztokách ve výši Kč 350 000,-. Dále
obdržela obec i smlouvu. Zastupitelé se dohodli, že projednávání této žádosti proběhne až na dalším
zastupitelstvu. Paní starostka požádala o vystoupení pana Martina Matase — trenéra z Roztok, aby

atletické dráhy od MŠMT. Požadovaná spoluúčast je 40%. Celkový projekt je za 15,3 mil. Kč. TJ Sokol
Roztoky nabízí za dotaci od obce kapacitu stadionu. Pro veřejnost Přílep 3x týdně od 18-20 hod. +
dotace hodin. Atletický oddíl má 140 členů, 120 jsou děti (z toho 20% z Přílep). Paní starostka se
zeptala na finance kžádosti. Pan Matas odpověděl, že dle projektu byla vžádosti uvedena částka

17,2 mil. Kč. Zakázka byla vysoutěžena za 15,3 mil. Kč. Pan Morysek se zeptal, kolik chybí peněz na
spoluúčast, Pan Matas odpověděl, že 1,5 mil, Kč. Toto je kryto úvěrem a byly zaslána žádosti dalším
obcím, Středočeskému kraji a soukromým firmám. Pan Morysek se zeptal, do kdy má být realizace

projektu, Pan Matas odpověděl, že za 3,5 měsíce má být hotovo. Rekonstrukce začala 19.3.2018.
Fotbalisti z Roztok využívají v době rekonstrukce hřiště ve Velkých Přílepech. Paní Smidžárová se
zeptala, proč o dotaci jsou požádány jen Velké Přílepy a Úholičky. Pan Matas odpověděl, že z důvodu
největšího procenta dětí, které tam chodí a dopravní dostupnosti. Dále se paní Smidžárová zeptala,

zda bylo osloveno se žádostí i Letiště Praha. Pan Matas sdělil, že dle pravidel atletického svazu tam
nesmí být umístěna reklama a Letiště Praha je odkázalo na podporu obcím, kterou má. Pan Hošek se

zeptal na smlouvu, kde je uveden bezplatný vstup 3x týdně občanům. Jak chce TJ Sokol toto
realizovat a kontrolovat trvalé bydliště? Zda bude stačit ústní prohlášení, že je občanem Přílep. Pan
Matas odpověděl, že stejně jako je to s přívozem z Klecan. Pohyb na hřišti se řídí řadem hřiště, Pan
Matas požádal o pozvání na poradu zastupitelů.

6. Dodatek ke smlouvě 5 ČEZ - změna trasy kNN
Paní starostka informovala, že se jedná o změnu v původní trase (lokalita Pod Hajnicí), kde už je
napětí uloženo vzemi. Věcné břemeno bylo odsouhlaseno. Změna je na žádost společnosti ČEZ.
Orgán životního prostředí si vymínil, že trasa povede blíže stávajícího vedení vysokého napětí.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I.
Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o
právu provést stavbu |V-12—6021484NBOO1 schválenou 13.11.2017. Předmětem dodatku číslo

1 ke smlouvě je změna rozsahu věcného břemene.

Hlasování: Pro 7
Usneseni bylo přijato

Proti 0

Zdržel se 0

7. Plánovací smlouva ulice Sukova

Paní starostka sdělila, že se jedná o trojstrannou plánovací smlouvu mezi obci
Velké Přílepy a
společnostmi Manheim, sro. a CIB Property, s.r.o.. Bylo schváleno, že vteto lokalitě
nebudou
zkolaudovány domy, pokud nebude zkolaudovaná komunikace. Dosud kolaudace není,
chybí parkovací

stání. Paní Aulická sdělila, že pozemky vlastní CIB a závazek dokončení byl přenesen
na vlastníky
sousedních pozemků. Firma Manheim má hotové domy a čekají na kolaudaci,
která nebude, pokud
nebudou hotové chodníky a parkovací stání. Firma Manheim dodělává chodníky u
svých domů a
navrhla, že by složila jistinu ve výši Kč 380 tis., která by pokiyla dokončení na pravé straně
a parkovací
místa, ale pouze vdélce jejich domů. Obec má uzavřenu stejnou smlouvu sbytovým
družstvem
Sukova. Pan Morysek sdělil, že ze smlouvy vyplývá, že pokud to neudělají, tak je to na obci
a obec
přebírá všechny závazky. Zeptal se, zda odhadnuté náklady jsou reálné? Paní Aulická odpovědě
la, že
jsou reálné. Pan Morysek si myslí, že smlouva je právně postavena tak, že oni
od toho dávají ruce pryč
a je to na obci, aby to udělala. Paní Aulická sdělila, že nyní je tam štěrkové lože
a cena je kalkulována

tak, že složená částka pokryje celé náklady. Pan Morysek se zeptal, zda to máme přesné naceněné
?
Paní Aulická sdělila, že má nabidku. Pan Morysek konstatoval, že to tedy znamená, že
to bude dělat
obec. Kdyby to chtěla firma dokončit, tak nebude dělat tuto smlouvu. Paní Aulická sdělila,
že to nejsou
schopni zkolaudovat. Musí být hotová celá komunikace. Pan Morysek se zeptal, kolik
chybí v celkové
délce komunikace? Pani Aulická sdělila, že chybí všechna parkovací stání. Proběhla
schůzka CIB,
vlastníky, obcí a došlo se k tomu, že se musí projednat změna stavby před dokončen
ím komunikace.

Pan Morysek se zeptal, proč? Paní Aulická sdělila, že jsou tam změny ve vjezdech,
na kterých CIB
pracuje. Mají vytendrovanou firmu, která tam již nyní dláždi a chtějí jim to zadat
dodělat celé. Výše
složené částky se projednávala i s CIB, zda je částka dostatečná. Pan Morysek
se dále zeptal, že byli

zmiňováni na začátku i ostatní majitele, kteří nejsou smluvní stranou v této smlouvě, a zda
se toto bude
dělat i na jejich pozemcích? Pani Aulická sdělila, že ne. Stavba bude na pozemcích ClB.
Pan Morysek
se zeptal, pokud by bylo zajištěno, že to postaví oni nebo obec, zda bude dokončen
a celá ulice? Paní

Aulická sdělila, že ne, Za částku 380 tis. Kč bude dokončeno 5 parkovacích stání a chodník
v délce 10
domů po pravé straně. Pan Morysek se zeptal, kolik bude ještě chybět? Paní Aulická sdělila,
že budou
chybět 4 parcely vpravo. ClB řekl, že tam postaví chodník, i když se nedohodl s majiteli.
Nebudou mít
sjezdy, ale chodník bude. Vjezdy se udělají v místech, kde jsou naplánovány. Pan Morysek
se zeptal,
zda chápe správně, že CIB to dokončí a bude to komplet. Jsou tam 4 domy před kolaudaci
a ty také
slíbily, že si to postaví. Pan Morysek konstatoval, že je tedy všem jasné, že dokud
to nebude celé
postavené, tak se kolaudovat nebude.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l.
Schvaluje trojstrannou plánovací smlouvu mezi obcí Velké Přílepy a společnostmi
Manheim s.r.o.
Kč 05382955 a CIB Property, sro. IČ 24732346. Předmětem plánovací smlouvy
je dokončení
chodníku a parkovacích stání v ulici Sukova.
Hlasování: Pro 7
Usnesení bylo přijato

8.

Proti

Zdržel se

Výběrové řízení — Projektová dokumentace pro provádění stavby Polyfunk
ční dúm

Pani starostka informovala, že výběrové řízení muselo být zopakováno, protože v 1.
kole se nikdo
nepřihlásil. V druhém kole byly 3 nabídky, Nejlevnější je nabídka společnosti TTP spol. sr.o.
.
Pan Morysek vznesl námitku, že ve zprávě je uvedeno, že 2 ze 3 firem nebyly
hodnoceny na
kvalifikaci. Považuje to za nedodržení základních podmínek pro transparentnosti
a rovnosti při
výběrovém řízení a je to pro něho problém. Panu Moryskovi je jasné, že nabídka je nejlevnějš
í a je
zhodnocená. Mají-li být dodrženy zákonné požadavky, tak se vtomto bodě zdrží.
Pan Morysek
upozorňuje, že pokud by firma odstoupila, tak s dalšími nelze uzavřít smlouvu.
Proběhla diskuse mezi

zastupiteli o správném postupu při hodnocení nabídek, časových možnostech zastupitel
ů účastnit se
jednotlivých jednání a požadavku náhrad za jejich uvolnění ze zaměstnání. Paní
Válková se zeptala,
jaké bylo 1. kritérium? Cena? Pani starostka sdělila, že ano. Paní Aulická konstatov
ala, že je Škoda,

že pan Morysek nebyl ve výběrové komisi. Pan Morysek sdělil, až mu bude zaplacen jeho
čas nebo to
bude večer. Paní Válková řekla, že byl zvolen pro zájem občanů. Pan Morysek sdělil,
že byl několikrát

žádán, aby ve své pracovní době byl někde jinde. Tzn., pokud ho zaměstnavatel uvolní a bude mu
zaplaceno náhradu za dobu, kdy je placen zaměstnavatelem. Paní Válková se zeptala, jestli si teď

dělá legraci. Pan Morysek sdělil, že nedělá, že takto to funguje. Že když sejde třeba k soudu, tak soud
platí náhradu, Paní Válková se zeptala, zda má nárokovat obec, když se něčemu věnuje večer pro
zájem obce? Pan Hošek konstatoval, že někdo si bere dovolenou někdo náhradní volno, pan Morysek

chce být finančně nahrazen. Pan Morysek sdělil, že navrhoval několikrát, že pokud to bude večer, tak
v pořádku. Bylo mu sděleno, že to nejde, že ostatníjsou tam pouze v pracovní dny od 8 hod. dál.
Paní Handlová požádala paní Aulickou o ověření, zda to proběhlo výběrové řízení v pořádku.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l.
Schvaluje vítěze výběrového řízení „Projektová dokumentace pro provádění stavby —
polyfunkční dům se školním klubem a školní kuchyní, Velké Přílepy“ společnost TTP spol. s ro.
IČ 49684663 s nabídkovou cenou 874 830 Kč včetně DPH
ll.
Pověřuje výběrovou komisi k doposouzení kvalifikace ostatních uchazečů, kteří se umístili na 2.
a 3. místě.
Hlasování: Pro 6

Proti

Zdrželi se 1 (Morysek)

Usnesení bylo přijato
9.

Přeložka plynu v ulici Nová

Paní starostka informovala, že při kontrole současného stavu vedení plynu by nebyla možná
rekonstrukce ulice Nová. Výběr zhotovitele a provedení je na obci. Pan Morysek se zeptal, zda
zastupitelé četli smlouvu a mají k ní námitky a vědí co v ní je? Opakovaně se hlasuje o něčem, co
zastupitelé nečetli. Pokud plynou ze smlouvy škody pro obec, jste zodpovědni osobním majetkem.
Paní starostka požádala pana Moryska, aby je upozornil na rizika, která ztoho plynou. Pan Morysek

upozornil, že tam není všude napsána obec Přílepy, ale obec Kralupy a všem to vyhovuje. Paní
starostka konstatovala, že sportovci předložili návrh smlouvy, kde je napsáno, že jsme město a náš
hasičský sbor tam může cvičit. Pan Morysek se zeptal, zda zastupitelé souhlasí se všemi závazky a
sankcemi za nesplnění. Pan Hošek odpověděl, že se jedná o standardní smlouvu. Pan Morysek ji
nepovažuje za standardni, je tam plno chyb. Pan Morysek doporučil smlouvu neprojednat, poslat ji
právničce. Jsou tam chyby, smlouva je drsná a sankce jsou veliké, když se něco nesplní (revize,
kompletní výstavba.„). Paní Aulická sdělila, že toto se přenáší na zhotovitele. Pan Morysek toto ví, ale
tady se zavazuje obec. Odhadovaná částka přeložky je 900 tis. Kč s DPH + sankce + náklady na
projektovou dokumentaci, Pan Morysek navrhuje stáhnout tento bod a po vyjádření právničky se
k němu vrátit. Paní Aulická sdělila, že by to bylo dobré, neboť se bez toho nedá žádat o územní
rozhodnutí a zdrží se oprava ulice Nová. Proběhla opět diskuse o zasílání podkladů kjednání
zastupitelstva a účasti na pracovních poradách.

Pan Hošek přečetl návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

|. Schvaluje předloženou smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhrady nákladů s ní
souvisejicich mezi obcí Velké Přílepy a GasNet, s.r.o, lČ 27295567. Předmětem smlouvy je
zajištění přeložení plynu v ulici Nová související s plánovanou rekonstrukcí vozovky v ulici Nová.

Předpokládané náklady přeložky plynu činí 571 800 Kč bez DPH,

Hlasování: Pro 5
Usneseni nebylo přijato

Proti

0

Zdrželi se 2 (Handlová, Morysek)

20:18-20:20 Pani Smidža'rová se vzdálila
10. Dodatek ke smlouvě s projektantem stavby ul. Nová

Paní starostka sdělila, že se jedná o dodatek ke smlouvě z roku 2015. Dále paní Aulická informovala,

že při přípravě se zjistilo, že plyn je položen jinak než v dokumentech ke kolaudaci. Pan Morysek se
zeptal, zda můžeme žádat, aby to bylo narovnáno. Paní Aulická sdělila, že nemůžeme a nechají si
přeložku zaplatit. Projektant musel naprojektovat přeložení. Dale při rekonstrukci ulice dojde k propojí

vodovodní sítě až k ATS stanici.

|.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
Souhlasí s dodatkem číslo 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavební
povolení — ulice Nová, Velké Přílepy 5 Ing. Michalem Hadrabou. Cena Smlouvy o dílo včetně
dodatku č. 1 činí 138 000 Kč.
Hlasování: Pro 7
Usnesení bylo přijato

Proti

Zdrželi se

11. Souhlas se stavbou Polyfunkčního domu na pozemku č. parc. 243/1, k.ú. Kamýk u Velkých
Přílep

Paní starostka informovala, že dílny u čp. 130 jsou postaveny částečně (40 m2) na pozemku kraje.
Kvydání stavebního povolení potřebujeme souhlas kraje, stim že na jejich pozemku vznikne tato
stavba, později by to bylo dorovnáno. Nyní probíhá zaměřování chodníků a obec požádá kraj 0
převedení chodníku do majetku. Stejný text bude také schvalovat rada kraje. Paní Aulická sdělila, že
se řeší souběžně 3 věci. 1) Obec se s katastrem snaží o narovnání hranic. Komunikace je 0 2-3 m
posunuta. Žádost byla podána spolu se Středočeským krajem o opravu hranic. 2) Aby mohlo být
vydáno stavební povolení, tak obec potřebuje právo stavby. SUS dá smlouvu () výpůjčce na 90 dnů.
3) Souběžně se zaměřil chodník a obec požádá převod pozemků pod chodníkem.

Pan Morysek konstatoval, že místo věcného břemene, bude smlouva o výpůjčce, Předpokládá se, že
nebude věcné břemeno, ale bude to v majetku obce.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l. Souhlasí s žádostí o udělení souhlasu se stavbou „Polyfunkční dům se školním klubem a školní

kuchyní“ na části pozemku p.č. 243/1 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep ve vlastnictví Středočeského
kraje o výměře cca 40 m2 a uzavření smlouvy o výpůjčce na 90 dní v průběhu stavby.
Hlasování: Pro 7

Proti

Zdrželi se

Usnesení bylo přijato
12. Přeložka II/240, jižní obchvat, záměr

Paní Hošek informoval o tom, že obec si nechala zpracovat studii dopravy v obcí s daty z roku 2017 a
výhledem na rok 2024, kde byly napočítány různé varianty průjezdnosti vozidel, Varianty s přeložkou,
bez přeložky, okruh kolem Prahy (přes Suchdol). Dojde kvýraznemu nárůstu sohledem spádovosti

z Holubic a Lichocevse na Kladenskou ulici a ulici Pražskou. Největší nárůst pravděpodobně
Lichoceves z 800 obyvatel na 5,5 tis,. Obec hledá možnost jak tuto dopravu odvést z centra obce a
vést ji po našem katastru. Možností by bylo, aby z lichocevské silnice vedla přeložka pod Hajnicí,
územím kde je plánovaný golf s napojením na ll/240 pod Přílepy. Tato varianta se pracovně nazvala

jižní obchvat obce. Došlo by ulehčení dopravy v centru. Bez obchvatu bude ulicí Pražskou projíždět 11
tis. vozidel, s obchvatem 5,5 tis. Pan Morysek upozornil, že společnost Alfa získala právo na 40 let, že
obec bude tolerovat golf. Obec se společností Alfa jedná. Pravděpodobně od záměru golfového hřiště

upustí, Pan Hošek sdělil, že pokud by byl schválen záměr, tak by se nechala zpracovat studie. Vybrala
by se vhodná varianta, zadala do územního plánu jako veřejně prospěšná stavba, připravit realizaci.
Paní starostka informovala, že obec byla krajem vyzvána, k hledání možností ulehčení dopravy v obci.
Silnici by stavěl kraj. Pan Morysek konstatoval, že se jedná o dílčí řešení. Ulehčilo by se Kladenské
ulici, ale komunikace by se otevřela nákladní dopravě. Pan Morysek si myslí, že obec Statenice
nebude stouto variantou souhlasit. Proběhla diskuse kzáměru, zbavení dopravy vcentru obce a
dopadu na další obce. Paní starostka upozornila na plánovanou výstavbu obchvatu Kralup, kde již

probíhá stavební povolení. Až bude obchvat hotový, tak pojedou auta přes Přílepy. Panprohlásil, že paní starostka lže. Říkal to již několikrát, že se nezačne stavět obchvat, pokud nebude
propojení D7 a D8. Paní starostka sdělila, že v memorandu není podmínka, že se nesmí obchvat

ostavit, ale že se zprovozní současně s přeložkou |l/240, tak aby byla propojena D7 sD8. Pan

_ oponoval, že mluví paní starostka špatně. Je dána podmínka, že se nesmí Kralupský obchvat
postavit, pokud nebude dobudován Pražský okruh.
Pan Hošek konstatoval, že sejedná o pokus řešit špatnou dopravní situaci v obci.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pro projednání

|.
ll.

Souhlasí se záměrem výstavby jižního obchvatu obce v souvislosti s přípravou výstavby
dalších komunikací v okolí obce Velké Přílepy,
Pověřuje vedení obce k dalším krokům v přípravě jižního obchvatu obce a jednání

s Krajským úřadem Středočeského kraje,
Hlasování: Pro 6

Proti

Zdrželi se

1 (Morysek)

Usnesení bylo přijato
Vznesen dotaz od občanů, že dojde i spřeložkou knárůstu dopravy vobci. Bylo tvrzeno, že
s přeložkou nebude nic jezdit. Paní Aulická sdělila, že z modelu studie je patrný nárůst dopravy,
Nezahrnuje, ale plánovanou výstavbu okolních obcí. Dle modelu by v roce 2024 s přeložkou bylo na

Pražské ulici 11,2 automobilů. Nyní jezdí 10,7 tis. na Pražské ulici. Když bude přeložka a nebude jižní
obchvat, tak na Pražské silnici bude 8 690. Když bude jižní obchvat, tak bude 5 240. Kladenská ulice
má nyní 3 300. Bez přeložky má 4160 stěžkou dopravou. Když by byla přeložka a nebyl jižní
obchvat, tak by v roce 2024 bylo v Kladenské ulici 4 400 oroste osobní doprava. Pokud by byl jižní
obchvat, tak by Kladenskou ulici jezdilo 3 320. Pan ůse ptal, co je to za studii, kde byla

zveřejněna? Paní starostka sdělila, že se jedná o pracovní okument zastupitelstva. Pan Hošek se
zeptal paní Aulické, kdo ji vypracoval? Paní Aulická sdělila, že AF Cityplan, Pan Morysek má obavu
ztoho, že tam pojede těžká doprava, která nebude využívat přeložku. Pan Hošek sdělil, že záměrem
je komunikace Ill. třídy, bez těžké techniky. Studie je pracovním materiálem zastupitelů a je
k nahlédnutí zastupitelům na úřadě. Z důvodu rozsáhlosti nebyla zastupitelům rozeslána elektronicky.
Pan Morysek konstatoval, že jakmile bude udělaná přeložka, tak na pozemcích zakoupených
investičními společnostmi v Lichocevsi začne výstavba a tato studie nebude platit. Auta budou jezdit

po přeložce. Paní Aulická s paní starostkou oponovaly, že to není úplně pravda, protože pojedou i
přes Přílepy, podle toho jaký bude cíl v Praze, Pan Morysek si myslí, že tímto obchvatem obce
nabízíme další možnost, jak se doprava dostane do malých obcí. Pan Hošek se zeptal pana Moryska,
kudy by jela auta na přeložku, pokud by nebyl obchvat obce? Přes Velké Přílepy. Pan Morysek řekl,
že už bylo několikrát projednáváno, aby byl sjezd z Kladenské ulice na přeložku ||/240, ale zároveň
musí být sjezd do Statenic. Dle mínění pana Moryska je studie udělána na stávající stav, který
nebude. Pan Hošek řekl, aby si pan Morysek přišel na úřad studii prostudovat.
13. Schválení smlouvy na svoz bioodpadu

Paní starostka informovala, že společnost Bromil bude vyvážet již 3. rokem. Jsou levnější a reagují
pružněji než Regios. Cena zůstala stejná.
Pan Morysek se zeptal, proč ve smlouvě není definován objem kontejneru, rozsah svozu. Pan Hošek
odpověděl, že rozsah je ambulantní. Paní starostka odpověděla, že kontejnery se odváží po informaci
ze strany obce o jejich naplnění. Pan Morysek upozornil, že tam není uvedeno, zda se jedná o malou
popelnici nebo velký kontejner. Paní starostka sdělila, že do smlouvy se doplní obsah kontejneru. Pan
Morysek se podivil nad tím, že sváží tato firma, když byl v minulosti vysoutěžen Regios. Pan Hošek
odpověděl, že od Regiosu byl svoz příliš drahý a byly odváženy prázdné kontejnery. Smlouva s touto
firmou je pro obec výrazně levnější a reagují pružněji.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pro projednání
|.
Schvaluje smlouvu na zajištění ambulantního svozu biologicky rozložitelného odpadu
z katastru obce Velké Přílepy mezi obcí a firmou Bromil s.r.o.
Hlasování: Pro 7
Usnesení bylo přijato

Proti

Zdrželi se

14. Závěrečný účet obce za rok 2017

Pan Hošek informoval, že závěrečný účet je vyvěšen. Obec má za sebou kontrolu z kraje, která
neshledala žádné pochybení. Finanční výbor kontroloval plnění rozpočtu za minulý rok. Pan Morysek
se zeptal, zda finanční výbor dostal podklady pro vypracování zprávy k hodnocení závěrečného účtu?
Paní Smídžárová: Dostal. Pan Morysek: Proč tady není, když je tady dnes projednáván bod? Paní

Smidžárová: Kontrola bude pokračovat, zatím jsme to nestihli. Pan Morysek: Navrhl, aby byl bod
odložen a projednán, až bude zpráva 3 až pan Hošek předloží zastupitelům zhodnocení plnění všech

akcí z loňského rozpočtu. Co bylo splněno, vjáké výši. Finanční výbor zpracuje zprávu a pak se to

projedná. Pan Morysek dal protinávrh,
Protinávrh:
|. Projednání závěrečného účtu za rok 2017 bylo staženo zjednání a projednáno, až pan Hošek
(místostarosta, správce rozpočtu) dodá vyhodnocení všech akcí, jejichž limity byly v rozpočtu roku
2017 zveřejněny a finanční výbor dodá zprávu, kde zhodnotí plnění akcí a celkově poklady, Dodá
to v předstihu, aby to zastupitelé mohli prostudovat a jednat o tom.
Hlasován i:

Pro

2 (Morysek, Handlová)

Proti
Zdrželi se 5 (Čermáková, Hošek, Válková, Smidžárová, Šimková)
Protinávrh nebyl přijat
Pan Hošek přečetl návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

|.

Schvaluje Závěrečný účet obce Velké Přílepy za rok 2017, s výrokem bez výhrad.

Hlasování:

Pro

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

Proti

Zdrželi se

2 (Morysek, Handlová)

Usnesení nebylo přijato

15. Schválení účetní závěrky včetně hospodářského výsledku obce za rok 2017
Bod byl stažen
16. Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2018-2021

Pan Hošek informoval, že zastupitelé obdrželi výhled rozpočtu.
Pan Morysek se ptal pana Hoška:
1) Zdaje výhled reálný? Pan Hošek odpověděl, že je reálný.
2) Je to finanční strategie obce na další volební období? Pan Hošek odpověděl, že to není
strategie na další volební období, protože zastupitelé můžou být úplně jiní. Jediné co je

zapracováno, tak je strategie polyfunkčního domu a tělocvična. Výhled je na 3-5 let. Za 5
měsíců budou volby a může být úplně jiné složení zastupitelstva.
Pročje plánován neustálý pokles nedaňových příjmů? Pan Morysek, když se staral o rozpočet
v roce 2006, tak nedaňové příjmy byly 7 mil. Kč. V roce 2013—2014 bylo kolem 6,5 mil. Kč, Jde
o příjmy, které má obec ze smluv, Meziročně máme poklesy a pan Hošek plánuje další
poklesy. Pan Hošek: Obec nemá plánovací smlouvy na další rozvoj obce. Současné nájmy
budov růst příjmů nezajistí. Pan Morysek: Plánujete méně nájmů, snižování částek? Pan
Hošek: Je tam pokles ze 7,5 mil. na 7 mil. za 4 roky. Za půl roku jsou volby a za dva roky
může být vše jinak. Výhled rozpočtu se drží na te úrovni, jaké je zhruba nyní. Můžu tam
napsat 11 mil. a říci pan Morysek bude skvělý, protože zařídí smlouvy na tomto příjmu, tak mu
budu tleskat. Pan Morysek: Několik let po sobě tyto příjmy klesají. Nyní se plánuje další
pokles. Pan Hošek: Na příští rok je odhad poklesu asi 200 tis. na 7,5 mil. Paní Smidžárová:
Jedná se o střednědobý výhled a ten se nechá kdykoliv změnit. Pan Morysek: Ptám se, proč

jsou příjmy klesající. Smlouvyjsou nějak nastavené, a pokud plánujeme pokles, tak se to musí
zdůvodnit. Pan Hošek: Proč věcná břemena klesají? Řekněte mito? Pan Morysek: Vy víte, že
ten poklesjsou věcná břemena? To by mi stačilo jako odpověď, Pan Hošek: Kolik budeme mít
věcných břemen v budoucnu a jaké budou ceny? ČEZ už nám nedá za pozemek 50 tis. za
věcně břemeno. Dá 3,5 tis. Kč kvůli m2. Pan Morysek: To je otázka nebo odpověď.> Pan

Hošek: Konstatování. Pan Morysek: Tak stačí říct, že se neplánují takové daňové příjmy. To
stačí jako odpověď.
4) Plán získání investičních dotací. Na kolik je reálné, co je naplánováno? Pan Hošek: Je to
výhled. Tělocvičnu a čp. 130 A i B se budeme snažit dělat z dotací. Pokud budou vyhlášeny.
Je to výhled, křišťálové koule. Nevíme, zda v budoucích letech budou dotační tituly vyhlášeny
a nevíme, zda budeme úspěšní. Pan Morysek: Jak už bylo řečeno předsedkyní finančního
výboru, je to plán změnit. Proč nezohledňujeme, co je reálně? Budeme si tady malovat něco,
co je nereálné. Ve výhledu plánujete, že obec získá asi 80 mil, Kč. Je to ambiciózní. Díval
jsem se, kolik obec získala v minulých letech. Za zhruba dvojnásobné období jsme získali
polovinu dotací v období, kdy bylo hodně dotačních titulů, z důvodu připojení k EU. Myslím si,
že ten plán je nereálný. Paní Smidžárová: Je tam předpoklad, že na dotaci dosáhneme a

zatím to tak je a je to jen předpoklad, Zastupitelstvo i občané si přejí, aby byla postavena hala
pro děti, Předpokládaná částka je vysoká, podíl obce bude velký. Žádaná částka na dotaci
bude podstatně větší, než se dosud žádalo, Proto se předpokládá tak vysoká částka. Pokud

na ní nedosáhneme, bude se to muset změnit. Pan Morysek: Výhled rozpočtu by měl tyto
mimořádné věci ignorovat, protože to nejsou jistě příjmy obce. Proto se dělá dlouhodobý
strategický plán, Paní Smidžárová: Pane Morysku, pokud jste minule řekl, že chceme
strategický plán. Sám jste tady říkal, že všechny investiční záměry, které obec plánuje, měli
mít zahrnuté. Pan Morysek: V rozpočtu, nikoliv v rozpočtovém výhledu. Pan Hošek: Kontrola
ze Středočeského kraje vždy vyžaduje střednědobý výhled a kontroluje, zda odpovídá
danému roku schválenému rozpočtu. Pouze v tomto případě se kontroluje střednědobý

5)

výhled. Pan Morysek: Ano to vím, že se to kontroluje. Ale je to podklad, který byl vytvořen, aby
obce měly dlouhodobou a reálnou strategii. Pan Hošek: Je to reálně, jsem vtomto směru
ambiciózní a věřím, že získáme jako obec dotací na projekty, které chceme udělat. Pan
Morysek: Je to Vaše optimistická vize.
Proč jsou běžně výdaje vyšší v roce 2018 o 30 mil. Kč než realita v roce 2017? Na výdajích je
naplánováno skoro 65 mil. Kč. Vpodkladečh je 35 mil. Kč. Proč je tam o 30 mil. Kč víc

v běžných výdajích? Pan Hošek: Rozdíl je z důvodu, že většina investic, které chceme
realizovat, jsou opravy nikoliv investice. Pan Morysek: 30 mil. Kč? Pan Hošek: Odpovídá to
nasemu rozpočtu, Podívejte se do rozpočtu. Neinvestujeme, ale opravujeme. Jde o opravu
ulice Nové — vodovod např.

Pan Morysek konstatoval, že dotace celý plán rozhazují. S tím pan Hošek souhlasil. Musí být příjem,
aby byl výdej. Pan Morysek řekl, že pokud by to bylo plánováno v letošním rozpočtu tak to chápe, Pan
Hošek sdělil, že obec není schopná budovu čp. 130 udělat v roce 2018 nebo 2019. Pan Morysek řekl,

že je to hezký plán. Pokud získáte dotace, tak si tady za 4 roky můžeme stoupnout. Stoupnu si před
Obecní úřad a zatleskám Vám. Myslím si, že je nereálný. Pan Hošek sdělil, že tento dokument říká, že
v případě realizování všech investic, na které by obec ráda získala dotace, tak finanční rezervy, které
obec má klesnou asi na polovinu. Tzn. z cca 50 mil. Kč na 25 mil. Kč, Tento dokument říká, že pokud
by pan Hošek zůstal v zastupitelstvu, tak nehodlá obec zadlužil. Pan Morysek ho za to pochválil.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pro projednání
|. Schvaluje v souladu

se zákonem

č.

250/2000 Sb.

O rozpočtových

pravidlech

územních

samosprávních rozpočtů v aktuálním znění, předložený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky
2018—21, kterýje přílohou č. 2 zápisu.

Hlasování: Pro 6

Proti

Zdrželi se 1 (Morysek)

Usnesení bylo přijato
17. Schválení výsledků poptávkového řízení „Pořizovatel územního plánu obce Velké Přílepy“

Paní starostka informovala, že byla vyvěšena poptávka. Přihlásil pouze 1 zájemce — firma PRISVICH,
s.r.o. Obec s touto firmou má dobré zkušenosti, už s ní dříve spolupracovala.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pro projednání

l.

Schvaluje vítěze poptávkového řízení „Pořizovatel územního plánu obce Velké Přílepy" firmu
PRISVICH, s.r.o. IČ 27101053 s nabídkovou cenou 130 000 Kč bez DPH.

Hlasování: Pro 7
Usnesení bylo přijato

Proti

Zdrželi se

18. Schválení výsledků poptávkového řízení na obnovu kamerového systému v obci
Pan Hošek se omluvil za pozdní zaslání materiálů. Výběrové řízení realizoval pan Král, Obdržel dvě

nabídky, Každá měla 3 části.
a)

Náhrada stávajícího záznamového serveru

b)
0)

Renovace kamery na Pražské křižovatce
Nový kamerový bod na Svrkyňské ulici

V rozpočtu obce je tato investice zahrnuta.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pro projednání
|.

Schvaluje vítěze poptávkového řízení na obnovu kamerového systému v obci Velké Přílepy firmu
GraphTech Computers, sro IČ 25238051 s nabídkovou cenou 106 039 Kč bez DPH

Hlasování: Pro 7

Proti

Zdrželi se

Usnesení bylo přijato
19. Schválení výsledků poptávkového řízení „Rekonstrukce elektroinstalace ČSOV v ul. Dany

Medřické“
Pan Hošek informoval, že poptávkové řízení bylo vyhlášeno do 29.3.2018. Přišly dvě nabídky. Jedna
na 198138 Kč bez DPH, druhá 205 700 Kč bez DPH. Pan Morysek se zeptal, zda je v rozpočtu

alokována částka na tuto rekonstrukci. Pan Hošek odpověděl, že ano, ale je o 15 tis, menší. Bude
upraveno vrámci %. Pan Morysek požádal o doplnění do usnesení, „a bude upraven limit akce
v Rozpočtu obce, aby odpovidal schválené nabídce“.

Pan Hošek odpověděl, že už jednou proběhla

diskuse, že to není součástí Rozpočtu. Tabulka limitů byla poslána zastupitelům a byla navýšena
rezerva limitů. Z 225 tis. Kč v odhadu včetně DPH je nyní 245 tis. Kč včetně DPH. Nyní jsme na
239 700 Kč. Pan Morysek požaduje, aby bylo v rozhodnutí zastupitelstva, že se to upraví. Pan Hošek
se zeptal, zda může být upraveno něco, co zastupitelé neschvalovali. Byl schválen Rozpočet, ale ne
doplňková tabulka. Příloha k tomuto bodu není, a to se panu Moryskovi nelíbí. Dle jeho názoru nejsou
potom dodržovány limity.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pro projednání

l.

Schvaluje vítěze poptávkového řízení rekonstrukce elektroinstalace ČSOV vul. Dany Medřické
firmu Tomáš Jansa IČ 12243221 s nabídkovou cenou 198 138 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro 7
Usnesení bylo přijato

Proti

Zdrželi se

20. Rozpočtové opatřeni crslo 2 Rozpočtu obce pro rok 2018
Pan Hošek informoval, že se mění na straně příjmů 2 položky. Jedna je prodej radaru a druhá je
položka Nimetal. Na výdajové stránce je položka rozšíření veřejného osvětlení Okružní ulice. Nájem
pozemku hřiště VLipkách - platba neprošla na konci roku 2017. Zaplaceno až vroce 2018. Pan
Morysek se podivil, že dodatek o převodu na dědice nebyl projednán na zastupitelstvu. Dále jsou na
výdajové stránce náklady na rekonstrukci jezírka a výměna kotle v CVA.

l.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pro projednání
Schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 2 Rozpočtu obce na rok 2018, které je přílohou č. 3
zápisu. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením 5 16 zákona č. 250/2000 Sb„ o
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rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke změně závazných ukazatel
ů rozpočtu obce. Rozdíl

mezi příjmy a výdaji obce se nemění.
Hlasování: Pro 7
Usnesení bylo přijato

Proti

Zdrželí se

21. Revokace usnesení č. 23/2018 ze dne 8.3.2018

Paní Válková informovala, že po konzultaci s právnickou je nutné toto
usnesení revokovat. Obec by se

dostala do rozporu se Zákoníkem práce. Zůstane náborový příspěvek pro nové
učitele a zruší se
odměna stávajícím zaměstnancům za přivedení posily do pedagogického
sboru. Paní Válková
předložila ke schválení vzor smlouvy pro poskytnutí náboroveho příspěvk
u. Proběhla diskuse mezi

zastupiteli kmožnostem vyplácení příspěvku pro stávající zaměstnance a
možnostem kontroly
pravidel jeho vyplácení. Pan Morysek navrhl, aby příspěvek pro stávající zaměstn
ance byl dán do

rozpočtu ZŠ a MŠ. Dle jeho názoru by měl být stejný systém pro obě organizace. 0 odměně,
bude
rozhodovat ředitelka ZŠ a MŠ pokud se prokáže, že zaměstnanec aktivně
pomohl k sehnání nového

kolegy. Paní Smídžárová sdělila, že zjejího pohledu není toto vhodně. Odměny
se vyplácejí za
odvedenou práci. Toto by mělo být ošetřeno vnitřně směrnicí školy a ředitelka
ve své pravomoci
rozhodne, zda někoho za to odmění či ne. Zdiskuse vyplynulo, že cesta na
odměnění stávajícího
zaměstnance je poskytnutí odměny z rozpočtu školy.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l. Revokuje sve usnesení č. 23/2018 ze dne 8.3.2018
Hlasování:

Pro

1 (Válková)

Zdrželí se

3 (Smidžárova, Šimková, Hošek)

Proti

3

(Čermáková,

Morysek,

Handlová)

Usnesení nebylo přijato
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l. Schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí náborověho příspěvku pro nově příchozí
ho učitele
Základní školy Velké Přílepy, která je přílohou č. 4 Zápísu,
Hlasování:

Pro

6

Proti

Zdrželí se 1(Vá|ková)

Usnesení bylo přijato

22. Různé
23. Diskuze s občany
24. Závěr

Paní starostka ukončila jednání zastupitelstva v 22:15 hod.

Datum vyhotovení zápisu:

„y)/»M/Vb

/
Věra Čermáková, starostka
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