.ÍLEPY
Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy
dne 28.05.2018

Přítomni:

9 členů ZO
Věra Čermáková, Ing. Tomáš Hošek, Mgr. Marie Válková, Ing. Richard Kapsa, Ing,
Petr Morysek, Mgr. Radoslav Mihalka, PhDr. Jitka Šimková, Mgr. Libuše Smidžárová
(dostavila se v 19:51), Ing. Kamila Handlová (dostavila se v 21:24)

Omluveni:

lng. David Bečka Ph.D., lng. Lubomír Šembera

1. Zahájení

Zastupitelstvo obce se sešlo v 19,00 hodin. Zasedání bylo zahájeno v 19,10 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: lng, Richard Kapsa, PhDr. Jitka Šimková
c) Návrhová komise: Ing. Tomáš Hošek, Mgr. Marie Válková
Hlasování: Pro 7

Proti

Zdrželi se

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

Paní starostka prošla usnesení z předchozích jednání zastupitelstva.
Dále paní starostka přečetla navržený program. (Příloha č. 1)
Paní Válková, podala návrh na stažení bodu č. 6 — TJ Sokol Roztoky — smlouva o spolupráci z důvodu

nepředložení návrhu smlouvy od TJ Sokol Roztoky, Pan Kapsa se zeptal, proč došlo ke změně
myšlení, když z minulé diskuze vyplynulo, že s ohledem na plánované investice na výstavbu vlastního
hřiště v obci, není finanční kapacita na příspěvky do jiných obcí. Pan Hošek opověděl, že ke změně
došlo na pracovní poradě zastupitelstva, kde proběhla diskuse se zástupci TJ Sokol Roztoky.
Z rozpravy vyplynula možnost spolupráce do doby realizace hřiště v obci (4-5 let). Paní starostka
informovala, že bylo upuštěno od investičního záměru, který původně TJ Sokol Roztoky požadoval.
Došlo ke snížení částky na polovinu. Spolupráce by měla být v bezplatném pronájmu na akce ZŠ a
MŠ Velké Přílepy a bezplatného využití pro občany Velkých Přílep ve stanovených hodinách. Celková

navržená částka je počítána jako příspěvek na 5 let
Dále pan Hošek navrhl stáhnout bod 19 — Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (CETIN).
Obec dala tento týden negativní stanovisko k této akci. Plánované vedení vede přes parkoviště u MŠ,
Paní Válková přečetla návrh usnesení:
l.

Proti usnesení ze zasedání ze dne 05,042018 nebyly vzneseny připomínky. Usnesení
z předchozího zasedání jsou platná. Zastupitelstvo bere na vědomí informace o průběhu plnění

usnesení z těchto zasedání.
||.

Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh Programu jednání stím, že Program

bude

doplněn/změněn následovně:

%

a)
b)

ráci
Stažen bod č. 6 — TJ Sokol Roztoky - smlouva o spolup
služebnosti — Česká
zřízení
o
ě
smlouv
í
budouc
o
Stažen bod č, 19 — Smlouva

telekomunikační infrastruktura

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Program a usnesení bylo přijato
4. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
Pani starostka přečetla zprávu. (Příloha č. 2 )

dotazů předáno na stavební úřad. Pro ZŠ
Stavební výbor (pan Mihalka) — výbor obdržel 30 dotazů, 5
a. Pan Kapsa se zeptal, o jaké šlo dotazy.
byla dohodnuta lepší cena materiálu od společnosti Eurovi
Dotazy nejsou evidovány, pokud nejsou
Pan Mihalka sdělil, že se dotazy týkaly posílení vodovodu.
ními požadavky ze strany obce. Zda jsou
oficiál
doručeny emailem. Pan Kapsa se zeptal, jak je to se 2
starostka konstatovala, že už jsou
Paní
ne.
že
ve výčtu zahrnuty. Pan Mihalka odpověděl,
bezpředmětné a obec se musela již vyjádřit.
přijaty všechny děti, které dosáhnou 3 let
Paní místostarostka Válková oznámila, že do MŠ budou
žáky —ještě probíhají odklady.
věku do prosince 2018. ZŠ pravděpodobné přijme všechny

firmě Nimetal, kterou provedl s panem Bečkou
Kontrolní výbor (pan Kapsa) - informoval o kontrole ve
05.04.2018). Při kontrole byl přislíben zákres
(celá zpráva je přílohou zápisu ze zasedání ze dne
u zdohody

starostky, zda udělila výjimk
výsadby, který byl odsouhlasen. Pan Kapsa se zeptal paní
uto při jednání s kontrolním výborem a
dohodn
sfirmou Nimetal. Byly vysazeny jiné stromy, než bylo
že výjimku neučinila, nebot“ o žádné
děla,
odpově
výborem pro životní prostředí. Pani starostka
byly vysazeny habry. Pan Kapsa
Firmou
žeia.
neobdr
dohodě nevěděla. Plán dohodnuté výsadby
žuje závazky vůči obci. Kontrolní výbor
konstatoval, že je do další důkaz, že firma Nimetal nedodr
firma Nimetal měla obci uhradit. Obec
provedl kalkulaci a zjistil, že obec přišla asi o 250 tis. Kč, které
výbor se sešel vnovém složení spaní
je nevymáhala. Dále pan Kapsa informoval, že kontrolní
Tlukovou a vyhotoví plán kontrol, který předloží zastupitelům,

5. Diskuse s občany
vého měření dopravy v obci Pan Hošek
Pan Zaviačič se zeptal, kde jsou přístupné výsledky dubno
„Mohlo by Vás zajimat“. Pan Diaz se zeptal,
slíbil, že to bude zveřejněno na stránkách obce v části
že obec chtěla aktualizovat počty v rámci
zda probíhalo měření po celé obci. Pan Hošek odpověděl,
než je nyní. Obec nechala prověřit
přeložky ll/240, kde byla uvedena čísla 5 let stará a značně nižší
modely vývoje do budoucna. Pan Diaz
počty aut v ulici Pražská a Kladenská. Zpráva obsahuje 4
ulici. Pan Hošek odpověděl, že pokud
ská
konstatoval, že v EIA je uveden nárůst dopravy v Kladen

svodových komunikací bude ulice Kladenská,
bude přeložka, tak má pan Diaz pravdu, že jednou ze
ovala, že příprava

Paní starostka konstat
Ztohoto důvodu chce obec udělat jižní obchvat obce.
Kladenská. Proběhla diskuse k dopravě
ulice
řešení
navrhli
bohužel trvá dlouho. Vyzvaia občany, aby
ování na

která byla podkladem pro rozhod
vulici Kladenská. Pan Morysek se zeptal, zda ve studii,
tu jsou zohledněny i oblasti mimo obec a
minulém zastupitelstvu, o plánovaném jižním obchva
em? Pan Hošek odpověděl, že ano, že je to
plánovaný sjezd z přeložky |l/240 mezi Přílepy a Tursk

se zeptal, zda byl tento sjezd v zadání
součást varianty, která je v materiálu přeiožky. Pan Morysek
zminěno. Pan Hošek odpověděl, že to
ně
písem
studie a ve výpočtech zátěže zohledněn a je to tam
je nebo ne. Pan Hošek odpověděl, že
tam
to
zda
neví, materiál má 150 stran. Pan Morysek se zeptal,
e nezohledňuje vztahy sokolními
neví. Dle názoru pana Moryska je materiál nepoužitelný, protož
obcemi a návaznost na Roztoky.
Kladenská, Paní starostka sdělila, že
Dále se pan Diaz zeptal, jak pokračují práce na chodníku v ulici

i stavby vobci a dostaví se na zasedání
bližší informace sdělí paní Aulicka, která má na starost
vybráno řešení projektantem aje nyní na obcí,
zastupitelstva později. Pan Kapsa konstatoval, že je
Hošek doplnil, že to

m s pozemky a pan
kdy bude realizováno. Paní starostka sdělila, že je tam problé
bude udělán další krok k chodníku
ní
zasedá
také souvisí s řešením kolem Senior oázy. Na
5 KB — lMMOBlLlEN, s.r.o.. Pan Diaz se
v Kladenská ulici -— schválení nebo neschválení dohody
Hošek odpověděl, že
Kladenská ulice? Pan
zeptal, jakou to má souvislost s chodníkem na konci
k.
chodní
jeden
—
projekt je od stodoly až na křižovatku

(Paní Smidžárová se dostavila v 19:51 hod.)

6. TJ Sokol Roztoky — smlouva o spolupráci

Bod byl stažen
7. Závěrečný účet obce za rok 2017
Pan Hošek sdělil, že závěrečný účet byl vyvěšen. Zastupitelé obdrželi podklady, včetně zprávy
finančního výboru. Pan Kapsa konstatoval, že se finanční výbor reálně nezaobíral detaily plnění

rozpočtu a bylo to velmi povrchní. Pan Morysek sdělil, že výbor pouze konstatoval, že je vše pořádku a
účet je možné schválit bez výhrad. Považuje to za slabý výsledek. Pochválil za pěkně zpracovanou
tabulku, která je přílohou zprávy, paní účetní a pana místostarostu. Pan Morysek sdělil, že si udělal
analýzu akcí, kterou přednesl zastupitelům. Uvedl, že z údajů tabulky vyplývá, že většina akcí

plánovaných v rozpočtu nebyla provedena vůbec anebo, dle finančního plnění, jen jejich malá část a o
těchto změnách nebyli zastupitelé nijak informováni. Pan Hošek sdělil, že mají s panem Moryskem
rozdílný přístup k navrhování obecního rozpočtu. Rozpočet za pana Hoška je navrhován tak, aby bylo

možné realizovat maximální počet akcí v rozpočtu a je předpoklad, že by akce mohly být realizovány.
Ze 40 akcí je 15 hotových, další jsou rozpracované (podané žádosti o dotace, příprava projektové
dokumentace, žádosti o stavební povolení...). Pan Morysek si myslí, že rozpočet by měl zobrazovat
realitu a v průběhu roku limity změnit. Pan Morysek upozornil na akci ulice Pod Hajnicí, kde došlo
k překročení limitu rozpočtu. Paní starostka odpověděla, že se vyskytly problémy, které se musely řešit.
Pani účetní upozornila, že akce byla rozložena do dvou let. Pan Morysek upozornil, že mělo dojít ke
změně limitů, pokud bylo známo, že budou vyšší, Protože k tomu nedošlo, tak je to porušení pravidel

pro stanovování rozpočtu. Pan Hošek reagoval, že šlo o akci ulic Příčná, Souběžná 3 Pod Hajnicí. Při
sestavování rozpočtu minulý rok byla akce zhruba v polovině a byl dohodnut harmonogram fakturace.
Velké faktury z prosince 2016, které byly propláceny, neprošly všechny do roku 2016. Proto byly v roce
2017 navýšeny položky těchto fakturaci. Byly navyšovány limity investičních akcí, které máte v příloze,
a není to porušení rozpočtu. Neporusili jsme překročení položky v rámci rozpočtu obce. Pokud srovnáte
faktury se smlouvami se Stavebníkem, tak to souhlasí na korunu. Proběhla diskuse mezi panem
Moryskem a panem Hoškem k limitům a rozpočtu, Námitka pana Moryska vůči schvalovanému
rozpočtu je, že jsou překračovány závazky týkající se jednotlivých akcí. Paní účetní sdělila, že než je
faktura dána k podpisu paní starostce, tak je zkontrolována na částku uvedenou ve smlouvě, kterou
schválilo zastupitelstvo. Pan Kapsa shrnul, že plán akcí, který je součástí rozpočtu a byl schvalován

s rozpočtem, v závěrečném vyhodnocení roku není udělán s péčí řádného hospodáře, protože
nereflektuje znalost, kterou obec měla o jednotlivých akcích. Je tady filozofický rozpor, zda tam dávat
co víme jistě, že utratíme nebo co si přejeme utratit. Jsou to dva legitimní přístupy a respektuje oba
dva.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l.

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

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 zdrželi se (Kapsa, Morysek)

Usnesení bylo přijato

8. Schválení účetní závěrky včetně hospodářského výsledku obce za rok 2017
Pan Hošek sdělil, že tento bod souvisí s předchozím a bude se schvalovat hospodářský výsledek ve
výši 11 289 845,92 Kč. Pan Kapsa se zeptal, co se s hospodářským výsledem obce dělá. Zda se
převede. Pan Morysek sdělil, že se prohlašuje, že se jedná o přebytek hospodaření a využívá se pro
dofinancování rozpočtu v dalším roce.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.
Schvaluje dle ustanovení 5 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích účetní závěrku roku 2017 na
základě předložených účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 31.12.2017 — Rozvaha,
Výkaz zisku a ztráty a Příloha, inventarizační zprávy a zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření. Výsledek hospodaření obce za rok 2017 činí 11 289 845,92 Kč.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Morysek)

Usnesení bylo přijato

9. Schválení účetní závěrky včetně hospodářského výsledku MŠ Jablíčko za rok 2017
Pan Hošek sdělil, že podklady byly zaslány. Paní Smidžárová sdělila, že hospodářský výsledek
ponechává na realizaci školní zahrady. Již byly rozeslány poptávky. Nyní by měly být vyměněny prvky
na zahradě a bude muset být opraven balkón na nejstarším pavilonu MŠ.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

|.

Schvaluje dle ustanovení 5 102 odst. 2 písm. q) v souladu s € 102 odst. 4 zákona o obcích
účetní závěrku roku 2017 Mateřské školy Jablíčko Velké Přílepy — zřízené příspěvkové
organizace — na základě předložených účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni

||.

31.12.2017 — Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, inventarizační zprávy a zpráv 2 vnitřních
finančních kontrol provedených obcí včetně hospodářského výsledku za rok 2017, který činí ve
výši 442 926,44 Kč.
Souhlasí s rozdělením výše uvedeného výsledku hospodaření následovně: do fondu rezerv
342 926,44 Kč a do fondu odměn 100 000 Kč.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení bylo přijato.
10.Schvá|ení účetní závěrky včetně hospodářského výsledku ZŠ Velké Přílepy za rok 2017
Pani Válková informovala, že paní ředitelka zdůvodňuje rozdělení hospodářského výsledku do fondu
rezerv. Částka bude použita na školní hřiště a zahradu u II. stupně ZŠ a zbytek bude převeden do
fondu odměn. Pan Kapsa se zeptal, zda by nebylo více logické dát do fondu odměn ZŠ více peněz
s ohledem na minulé diskuze, které se týkaly podpory učitelů. Pani Válková sdělila, že měla

připravený protinávrh na více peněz do fondu odměn pro učitele. Obě pani ředitelky sdělily, že mají
prostředky z kraje na výdaje a odměny. Paní Smidžárová informovala, že kraj pokrývá nárokovou
složku platu. Pan Kapsa vznesl obavu, že bude problém s rozšířením pedagogického sboru, vznik
nově třídy a personální obsazeni nove školní jídelny. Dle jeho názoru by mělo být ve fondu odměn
více peněz. Ktomuto bodu proběhla diskuze mezi zastupiteli o naplnění fondu odměn a rezervního

fondu. Zastupitelé se shodli, že budou respektovat návrh ředitelky ZŠ.
|Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
Schvaluje dle ustanovení 5 102 odst. 2 písm. q) v souladu s 5 102 odst. 4 zákona o obcích
účetní závěrku roku 2017 Základní školy Velké Přílepy— zřízené příspěvkové organizace — na

základě předložených účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 31.12.2017 — Rozvaha,
Výkaz zisku a ztráty a Příloha, inventarizační zprávy a zprávy zvnitřnich finančních kontrol

||.

provedených obcí včetně hospodářského výsledku za rok 2017, který činí ve výši 565 888,75
Kč.
Souhlasí srozdělením výše uvedeného výsledku hospodaření následovně: do fondu rezerv
500 000 Kč a do fondu odměn 65 888,75 Kč,

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdrželi se

Usnesení bylo přijato
11.Rozpočtové opatření č. 23/2018 rozpočtu obce
Pan Hošek informoval, že se jedná o investiční akce „chodník v Okružní ulici“. Obec má souhlas
majitele pozemků o provedení stavby a je provedena poptávka na realizaci chodníku. Dojde ke
zbezpečnění lokality pro chodce. Investice je 300000 Kč. Nyní se nebude realizovat chodník

s

v Podmoráňské ulici, kde se řeší vztahy s majiteli pozemků a musí se postavit opěrná zeď. Finanční
prostředky budou použity vulici Okružní. Dále bude provedeno zbezpečnění chodniku na ulici
Roztocké před přechodem. Dále je tam navýšení ceny propojení vodovodního řadu vulici Boženy
Němcové. Původní odhad byl 300000 Kč. Zdůvodu nesouhlasu majitelů okolních pozemků, byl
projekt předělán a došlo k navýšení na 600 000 Kč. Dále je tam podpora TJ Sokol Roztoky 175 000

tis. a příspěvek MAS 15000 Kč. Dále je zahrnuta ještě položka 200 tis. Kč na opravu vpustí
v Kladenské ulici. V příjmech jsou započítány dotace na Přílepské ladění 100 000 Kč., navýšil se
příspěvek na „Setkání seniorů“ — příjem od okolních obcí.
Pan Kapsa se zeptal na TJ Sokol Roztoky, zda se tam nechá celá částka nebo se to rozdělí na pět let.
Pan Hošek odpověděl, že s ohledem na investiční akci, bude TJ Sokol žádat celou částku najednou a

spolupráce bude následujících pět let. Paní starostka informovala, že snad na příští zasedání TJ Sokol
připraví smlouvu a bude se schvalovat. Pan Morysek požádal o vysvětlení nesouladu mezi limity a
paragrafy rozpočtu, u 5 2219 (chodníky) vrámci rozpočtové změny, původní částka jedné akce se
snižuje ze 420 tis. Kč 0 300 tis. Kč (chodník Podmoráňská ulice) a vytvořila se nová položka chodník

Okružní za 300 tis. Kč., a tak by celý 5 2219 měl mít změnu 0 Kč, ale v rozpočtu pan Hošek navrhuje
změnu + 120 tis. Kč, a tak se ptal, proč nesedi součty. Hošek sdělil, že je to chyba, a tak bude tato

částka navíc rezerva. Pan Diaz se zeptal, zda je tam počítáno i s chodníkem v Kladenské ulici. Pan
Hošek sdělil, že je připravena částka 280 000 Kč na projektovou dokumentaci. Realizace zatím ne.
Paní Aulická doplnila, že zatím nelze. Nyní se připraví projektová dokumentace, zařídí se stavební
povolení a zkusí se podat žádost na Státní fond dopravní infrastruktury. Žádosti se podávají ke konci
roku. Předpoklad realizace 2019.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

|.

Schvaluje předložené rozpočtové opatření č, 3 Rozpočtu obce na rok 2018, které je přílohou
zápisu. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením š 16 zákona č. 250/2000 Sb., o

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke změně závazných ukazatelů rozpočtu obce.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce se nemění.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi

Usnesení bylo přijato
(Příloha č. 3)
12.0C Přílepy s.r.o. — darovací a plánovací smlouva
Pan Hošek informoval, že byl pověřen vyjednáváním a komunikaci s investorem s OC Přílepy. Na
jednání zastupitelstva se dostavili zástupci investora pan Vakeš a pan Filipčík. Podklady byly
zastupitelům rozeslány. Investor v rámci výstavby a napojení na sítě, poskytne obci účelový dar na

veřejnou infrastrukturu (vodovod a kanalizací) 75 tis./dům. Obec získá v rámci plánovací smlouvy
propojení Pražské a Podmoráňskě ulice a zokruhování vodovodního řadu v lokalitě věznice, Sportovní
ulice a Podmoráňská ulice. V |. etapě vzniknou zesíťované pozemky, II. etapa — občanská
vybavenost. Ve smlouvě jsou uvedeny podmínky, za kterých obec převezme do svého majetku

vybudovanou infrastrukturu. Investor požádal stavební úřad 0 vydání stavebního povolení na I. etapu
lokality „K Tursku“ dle aktuálně platného územního plánu. Paní starostka informovala, že studie, která

je k této lokalitě podkladem pro vznikající územní plán obce. Stavba, kterou chce investor nyni začít,
je dle stávajícího ÚP. Pan Kapsa konstatoval, že je rád, že jsou jednání přítomni zástupci investora.
Zprostředkované informace od pana Hoška nebyly úplně jasné. Vznesl dotaz, který se týkal dohody
vzniklé před 4 lety se zástupci majitelů pozemků, která měla řešit areál jako jeden celek, který nebude
rozděleno na etapy. Obec chce mít část bytovou, ale zároveň část servisní — služby pro občany. Nyní
je předložen jiný návrh, než byl dohodnut před 4 lety. Pan Kapsa by chtěl vědět, proč nechce investor
dodržet, co bylo dohodnuto? Investor sdělil, že dnes platný ÚP umožňuje pouze výstavbu rodinných
domů bez občanské vybavenosti. Proto došlo k rozdělení, aby po 4 letech mohl investor pokročit dál.

V |. etapě chce postavit páteřní komunikaci, která bude propojovat občanskou vybavenost a rodinné
domy. Nyní tam občanská vybavenost nemůže vzniknout. Investor nabídl začátkem roku zaplacení
změny ÚP přes létajícího pořizovatele, včetně všech změn, které nebyly v právním stavu. Poté by
mohl být zrealizován celý záměr vcelku. Pan Kapsa sdělil, že obec vyšla vstříc a zastupitelstvo

schválilo nového pořizovatele na nový ÚP. Chtěl by vědět, jak investor garantuje, že bude realizována
i druhá etapa. Investor řekl, že zámér stále je. Pan Kapsa se zeptal, zda je ochoten se domluvit na
smluvním řešení. Obec má historicky špatné zkušenosti s investory, kteří obdobné sliby neplnili.
Investor řekl, že z dlouhodobého hlediska je pro něj zajímavější občanská vybavenost než
jednorázový prodej parcel pro RD. Pan Kapsa se zeptal, zda sítě budované v rámci první etapy budou
dimenzovány i na občanskou vybavenost. Paní Aulická odpověděla, že sítě jsou nadimenzované
v souladu se studií, která je podkladem pro ÚP. Bude vydáváno územní rozhodnutí pro výstavbu sítí a
komunikace. Nejdříve bude vybudována infrastruktura a až poté se povolují domy, Cíl investora je
postavení obchodního centra a jeho dlouhodobý pronájem, ne prodej. Majitelé pozemků (rodina
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Novotných) si nepřeje pozemky prodat. Pan Kapsa se podivil, že jsou propojení s rodinou
Novotných.
Bylo tvrzeno, že jde o jiného majitele. Pan Hošek s paní starostkou se ohradili proti tomuto
výroku. Je

to lež. Pan Hošek je rád, že v okamžiku, kdy ty samé informace sdělují zastupitelům cizí lidé,
které
poskytl pan Hošek na podzim roku 2017, tak jsou zastupitelé spokojeni. Když toto pan Hošek napsal
zastupitelům, byl obviňován ze spolčení, vazeb
Pan Hošek je rád, když to samé zaznělo z úst
investora, tak to zastupitelé akceptují, Investor řekl, že rodinné domy nejsou to hlavní, jinak by
nekupoval další pozemky, aby došlo k propojení ulic. Pani starostka sdělila, že se jedná a mluví
o
studii lokality k Tursku, kde je vzávěru napsáno, že je umožněno rozdělení výstavby na více etap.
Pan Morysek řekl, že informace od investora jsou jiné, než od pana Hoška. Bylo tvrzeno, že tam
nebude postaveno, to co bylo domluveno a budou pouze domy, nebudou dodrženy žádne závazky.
Investor na zasedání tvrdí, že závazky chce dodržet a nyní to je pouze I. etapa. Pan Morysek
si to
pamatuje takto, a k tomu se uvedl pan Kapsa, že si na to vzpomíná. Dle pana Moryska jde
o zásadní
informaci. Je to věc, na které je spor od začátku postaven. Ve smlouvách, které byly
předloženy

zastupitelům, není o výstavbě obchodního centra ani čárka. Pan Morysek je pečlivě studoval, poslal
k nim připomínky a nebylo mu panem Hoškem odpovězeno. Pan Morysek vznesl dotaz na investora,
proč není ve smlouvách o realizaci II. etapy a centra služeb ani čárka. Pan Hošek odpověděl
, že
plánovací smlouva se váže na řízení. Pan Hošek řekl, že pan Morysek prohlášením,
které panu
Hoškovi vkládá do úst jako v mailu, tak lže. Pan Morysek si nepřeje, aby pan Hošek ovlivňoval
jeho

dotaz a uvedl, že chce odpověď na svůj dotaz přímo od zástupců investora a ne od pana Hoška.
Investor odpověděl, že návrh plánovací smlouvy, kterou zastupitelé dostali, je jen pro I.
etapu, na

výstavbu rodinných domů, zdůvodu že je v souladu se stávajícím ÚP. Protože není schválený nový
ÚP, tak s občanskou vybaveností nemůže vsoučasné době nic udělat. ÚP plán, který je dnes
schválen, to neumožňuje. Pan Morysek oponoval, že smluvně to lze ošetřit už nyní. Proč se nyní
s balíkem smluv neschválí i tato a bude jasně, že závazek na obchodní centrum a občansko
u
vybavenost hodlají splnit. Pan Kapsa řekl, že by se jednalo o smlouvu o smlouvě budoucí.
Pro pana

Moryska bez této smlouvy to nemá nyní smysl, s ohledem na jeho osobní zkušenosti
s minulými
investory, kdy něco slíbili a pak to nedodrželi, firmy zlikvidovali a chodil pak za obec jen k soudu.
Pan
Morysek chce, pokud má proto hlasovat, aby se jednalo o smluvní závazek. Investor se zeptal
pana

Moryska, proč by tedy žádali o změnu ÚP na občanskou vybavenost, když by chtěli stavět rodinné
domky. Dle pana Moryska ze smluv nyní vyplývá, že OC Přílepy nyní na výčtu pozemků,
včetně
pozemků cizich majitelů, postaví jen rodinnou výstavbu. Investor odpověděl, že tam nedělá pozemky,
ale páteřní komunikaci a sítě. V následném kroku bude schválena možnost rozparcelovat pozemky
na
stavby RD. Pan Kapsa se znovu zeptal, zda je možné se domluvit na další smlouvě,
kde bude

konstatováno, že toto co se schvaluje je součástí dalšího plánu, kde bude navazovat fáze
II. Pan
Hošek sdělil, že plánovací smlouva, tak jak byl pověřen zastupitelstvem v komunikac
i s investorem,
řeší pouze probíhající stavební řízení a vrámci stavebního řízení je plánovací smlouva,
která

odpovídá a může odpovídat, pouze probíhajícímu řízení. Investor podal žádost na I. etapu a podklady
jsou pro tuto etapu. Až požádají 0 II. etapu, tak se můžeme bavit o plánovací smlouvě na
věci, které
tam chybi (autobusová zastávka a park na vsak vody). Investor se tomuto řešení nebrání.
Pan Kapsa

si myslí, že když se řeší plánovací smlouva, tak by bylo dobré mít tam část, která řekne, že sítě
jsou i
přípravou na etapu II, která vychází ze schválené územní studie, která je podkladem
pro nový UP.
Investor řekl, že když náklady na celé sítě jsou 12 mil. Kč, tak proč by dávali menší dimenzi a
znovu
kopali. Paní Aulická řekla, že investor se zavazuje, že sítě předá obci. Pan Kapsa sdělil,
že by dobré
mít ve smlouvě deklaraci, že budování silnic a síti je zároveň přípravou na II. etapu,
která bude

následovat po schválení ÚP. Investor řekl, že by toto řešil novou plánovací smlouvou na II. etapu.
Pan
Kapsa se chce zeptat, zda nová plánovací smlouva vznikne a schválí se to na
dalším jednání

zastupitelstva jako celý balíček. Pro toto je ochotný hlasovat i pan Morysek, pokud to
bude
schvalováno zároveň s nyni předloženými podklady. Pan Morysek chce smluvní záruku, na to
co bylo
dohodnuto v minulosti. Má špatně zkušenosti s jinými případy, které skončily u soudu. Pan Hošek
řekl,
že pan Morysek plete dvě věcí. V současně platnem ÚP může investor stavět pouze rodinné
domy. Po
schválení nového územního plánu může realizovat i služby. Pan Morysek řekl, proč
nechce investor

dodržet závazek, asi protože se mu nechce. Investor sdělil, že žádná smlouva, která byla zmiňován
a
na zastupitelstvu, kde se řešila možnost změny pořizovatele ÚP, není. Ze zápisu ze zasedání
se
investor dozvěděl, že uzavřel nějakou smlouvu s obcí a vyloženě kašlou na plnění závazků.
Žádná
taková smlouva neexistuje a proklamují, že to chtěji řešit. Dostávají se zpátky zase na začátek. Není
smlouva, nemůže investor dodržovat podmínky. Podmínky dostali k uzavření plánovací smlouvy
pro I.
etapu výstavby inženýrských sítí, tak aby to bylo v souladu se současným ÚP, Až bude nový
ÚP,
může se řešit občanská vybavenost. V případě obav ze špatně dimenzovaných síti, kde zokruhuje
i
vodovod ve Sportovní, kde to není jednoduché (právni stav), tohle vše se investor
zavazuje udělat.
Plánovací smlouva se projednává rok a není žádný výsledek. Pan Kapsa řekl, že
se odkazoval na
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dohodu u územní studie, kdy byla schůzka obce s architektem investora i pořizovatelem ÚP
vČernošicích, a zazněla dohoda, jak to bude vypadat. Již si nepamatuje přesně, zda byla ktomu
sepsána smlouva. Investor dohodu nezpochybňuje, ale teď jsou právní překážky, které neumožňují ji
naplnit. Pan Morysek zmínil historii s panem Novotným, dohoda byla, na začátku celého tohoto
jednání byla žádost pana Novotného na novou územní studii, kde slíbil, že ji necha dle dohody s obcí
zpracovat a celou ji zaplatí. Jeho žádost zastupitelstvo schválilo a je o tom dohledatelný zápis. Na
základě dalších jednání s panem Novotným a jim pověřeným architektem vznikla územní studie a tu
zastupitelstvo schválilo na podzim 2016 a stala se podkladem pro nový územní plán, a kterou pan
Novotný zaplatil, a která tak byla součástí dohod a vědomého závazku pana Novotného. Pan Morysek

dále řešil smlouvu a rozporoval, že nemá přílohy. Pan Hošek sdělil, že je zastupitelé dostali v odkazu
do mailu. Pan Kapsa se zeptal, jak se ošetří závazek, že to bude tak, jak je řečeno. Zda to bude
úpravou smlouvy, která je předložena nebo uzavřít paralelně smlouvu, jenž bude obsahovat fázi Il harmonogram. Investor preferuje uzavření nové smlouvy. Pan Morysek přečetl část smlouvy — čl. l.

Chybí mu tam závazek o centru. Uvedeny jsou na všech, i cizích pozemcích, pouze rodinné domy a to
mu vadi. Investor oponoval, že podle ÚP se to
věty, jako příslibu do budoucna, až to podle
dohadovat s investorem, Pokud ji tam investor
hra a někdo něco na obec šije. Pan Kapsa,

vylučuje. Pan Morysek nevidí problém v přidání jedné
nového ÚP půjde a nebudeme se pak mít o čem
nedá, tak je to pro něj signál k tomu, že je to nečistá
upozornil pana Moryska, aby to nepodsouval. Pan

Morysek uvedl, že pokud to nebude mít ve smlouvě, tak se o tom nebude bavit a nezvedne pro to
ruku. Pan Zaviačič se zeptal, zda se ví, jestli jsou pronajaty v Holubicích obchodní prostory. Pan
Hošek odpověděl, že s tím maji potíže. Pan Zaviačič se proto ptá, zda někdo věří tomu, že tady někdo
nainvestuje miliony korun do prostor, aby je pronajal. Nevěří tomu, že to tady má ekonomickou
návratnost.
Pan Hošek přečetl návrh usnesení.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l.

Schvaluje předloženou darovací smlouvu mezi OC Přílepy s.r.o. IČ: 29159075 a obcí.

Poskytnutý dar je obec oprávněna použít na rozvoj a posílení vodovodního nebo
kanalizačního řadu obce.
||.

Schvaluje předloženou plánovací smlouvu mezi OC Přílepy s.r.o. IČ: 29159075 a obcí.

Předmětem smlouvy je výstavba a podmínky předání veřejné infrastruktury obci, která je
součástí projektu „K Tursku“. Smlouvy jsou přílohou zápisu.
lll.

Vedení obce vstoupí vjednání s OC Přílepy, jehož výsledkem bude plánovací smlouva na
II. etapu projektu „K Tursku“.

Protinávrh pan Morysek:

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

I.

Odkládá hlasování o balíku těchto smluv do doby, až bude předložen zároveň k hlasování
návrh smlouvy, které bude zavazovat investora k realizaci ||, etapy.

Hlasování o protinávrhu pana Moryska: 2 pro (Kapsa, Morysek), 1 proti (Čermáková), 5 zdrželi se

(Mihalka, Hošek, Smidžárova, Šimková, Válková)
Protinávrh nebyl přijat.
Protinávrh pan Kapsa

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

|.

||.

Schvaluje předloženou darovací smlouvu mezi OC Přílepy s.r.o. lČ: 29159075 a obci.
Poskytnutý dar je obec oprávněna použít na rozvoj a posílení vodovodního nebo
kanalizačního řadu obce.
Schvaluje předloženou plánovací smlouvu mezi OC Přílepy sro IČ: 29159075 a obcí.
Předmětem smlouvy je výstavba a podmínky předání veřejně infrastruktury obci, která je
součástí projektu „K Tursku'i Smlouvyjsou přílohou zápisu.
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Ill.
IV.

Vedení obce vstoupí vjednání 5 CO Přílepy, jehož výsledkem bude plánovací smlouva na
II. etapu projektu „K Tursku".
Obec schvaluje předložené smlouvy. Kpodpisu dojde až s plánovací smlouvou na II.
etapu projektu „K Tursku“.

Hlasování o protinávrhu pana Kapsy: 2 pro (Kapsa, Morysek), 2 proti (Čermáková, Šimková), 4
zdrželi se (Mihalka, Hošek, Smidžárová, Válková)

Protinávrh nebyl přijat.
Hlasování o původním návrhu: 6 pro, 0 proti, 2 zdrželi se (Kapsa, Morysek)
Původní návrh byl přijat.
(Příloha č. 4)
Pan Kapsa se zeptal, jakje řešeno, že bude uzavřena smlouva? Paní Válková odpověděla, že bod |||.
usnesení.
20:48 — 20:51 Paní starostka se vzdálila
20:50 — 20:53 Paní Válková se vzdálila
20:50 — 20:55 Paní Smidžárová se vzdálila

13.Senior oáza Kamýk
Paní starostka informovala, že se jedná o prodejní smlouvu na pozemky 52/1 a 200/6, plánovací
smlouvu a smlouva na poskytnutí finančního příspěvku. Materiály byly rozeslány. Původně řešil pan
Kapsa, poté odstoupil, aby se odblokovaly jednání s panem Tůmou. Plánovací smlouva byla řešena

s právničkou. Pan Kapsa se ptal, jaké jsou klíčové parametry smlouvy. Pan Hošek odpověděl: „ Obec
dostane veřejné osvětlení poděl ulice Kladenské, které vybuduje investor. Chodnik je složitější. Firma
dá bankovní jistinu, která bude odpovídat nákladnosti podél jejich investice (730 tis. Kč). Pokud firma
dostane stavební povolení na Senior oázu, tak do 3 let postaví chodník ze svého a obec uvolní

bankovní jistinu, Pokud do 3 let od stavebního povolení neudělá, tak postaví obec 2 bankovní jistiny.
Pokud firma nezíská stavební povolení do 3 let, tak má obec souhlas s výstavbou chodníku na vlastní

náklady. Další smlouva je kupní na celé pozemky za 1000 Kč za oba pozemky. Účinná bude dnem
platného stavebního povolení. Bude dána plomba do katastru nemovitostí. Smlouva na investiční

příspěvek na vodovod a kanalizační sít', který bude hrazen na 2 části (územní rozhodnutí, stavební
povolení). Dále je tam ještě pronájem pozemku na 10 let. Pan Kapsa se ptal, kde je garance, že
minimálně 50% areálu bude vyhrazeno na služby pro seniory. Pan Hošek odpověděl, že v bodě |. —
záměr investora. Dále v budově „B“ (bývalý bowling), měly být pouze byty, nyní je doplněn do přízemí
komerční prostor. Pan Kapsa se ptá, jak je garantováno 50% pro seniory. Pan Hošek odpověděl, že
takovou garanci obec nemá. Zda to budou startovací byty, byty pro seniory. Proběhla diskuse
k předloženému projektu, smlouvám a postavení obce vzhledem k územnímu plánu obce. Pan Kapsa

se obává, aby vznikl projekt Senior oáza a nebylo to využíváno kjiným účelům. Pan Kapsa se zeptal,
zda došlo kjednání s panem Víchem ohledně nového ÚP, aby byly dány regulativy a obec mělajistotu

do budoucna, že nebude možné měnit 100% využití území. Pan Hošek odpověděl, že dosud ne. Byly
předány podklady 10.5.2018. Po prostudování podkladů bude svolána schůzka.
21:24 Dostavila se paní Handlová
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

|.

Schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku mezi KB — lMMOBILIEN
sro. IČ: 26082021 a obcí. Poskytnutý dar je obec oprávněna použít na údržbu, opravy, rozvoj
a posí lení vodovodní nebo kanalizační infrastruktury obce.
Il.
Schvaluje předloženou plánovací smlouvu mezi KB — lMMOBILIEN s.r.o. IČ: 26082021 a obcí.
Předmětem smlouvy je výstavba a podmínky předáni veřejné infrastruktury obci, která je součástí
projektu „Senior oáza Kamýk“.
lll.
Schvaluje předloženou kupní smlouvu na nemovitosti mezi KB — lMMOBILIEN s.r.o. lČ:
26082021 a obcí. Předmětem smlouvy je nabytí pozemků par. č. 5211 a 200/6 vše v k.ú. Kamýk
u Velkých Přílep.

Smlouvy jsou přílohou zapisu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení bylo přijato

(Příloha č. 5)
Pan Kapsa požádal pana Hoška, aby v nejbližších týdnech projednal s pořizovatelem územního plánu
lng. Vichem a probral alternativu, jak zanést do nového UP parametry, aby byla vyšší garance, že

dům pro seniory na plánovem území bude alespoň z 50%.
21:45 — 21:47 Pan Morysek se vzdálil
14.Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Směrnice byla objednána u firmy ACCON, která je zpracovává pro obce, a jsou schváleny

ministerstvem. Vycházelo se z podkladů, které byly uvedeny na pracovní poradě. Pan Kapsa navrhl
na poradě limit 100 tis. na objednávku a 500 tis. pro veřejné výběrové řízení. Mezi 100-500 tis. bude
poptávkové řízení. Na poradě byly dány podněty ke změně limitů, ale ne systemu. Proběhla diskuse
k navrženým limitům, poptávkám, záměrům a stanovení spodní hranice limitů poptávky.

Pan Morysek uvedl, že nesouhlasí stím, aby byly, jak je navrženo v nově směrnici, z pravidel pro
veřejné zakázky, zcela vyloučeny některé oblasti. Neví, proč by se u např. kulturních akcí a
poradenské činnosti neměli zastupitelé dozvědět o výběru dodavatelů, tedy koho jsme si vybrali za
kolik a proč, i když by to byly závazky za stovky tisíc. Dle této nové směrnice, by zastupitele neměli
právo ani rozhodovat o výběrech v těchto oblastech, ani projednat a schválit smlouvy před podpisem.
Také uvedl, že se mu nelíbí zvýšení limitu z 50 tis. Kč na 100 tis. Kč pro akce, u nichž nemusí být
smlouva před podpisem chválena zastupiteli. Stávající limit pro běžný provozu považuje za
dostačující. Konstatoval, že většina výdajů obce nyní tak půjde zcela mimo kontrolu zastupitelstva a
získat informace od vedení obce bude, tak ještě obtížnější než dosud.
Pan Hošek přečetl návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l.
Schvaluje předloženou vnitřní směrnici č, 1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, která nahrazuje původní směrnici 1/2009 2 dne 23.3.2009.
Protinávrh pan Morysek:
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.
Schvaluje předloženou vnitřní směrnici č. 1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého

rozsahu, která nahrazuje původní směrnici 1/2009 2 dne 23.3.2009 s tím, že budou vypuštěny
všechny výjimky, které vylučují, aby tato směrnice byla použitá na některé zakázky.
Hlasování: 3 pro (Kapsa, Morysek, Handlová), 0 proti, 6 zdrželi se
Protinávrh nebyl přijat

Hlasování o původním návrhu
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.
Schvaluje předloženou vnitřní směrnici č. 1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, která nahrazuje původní směrnici 1/2009 2 dne 23.3.2009.
Hlasování: 6 pro, 2 proti (Kapsa, Morysek), 1 zdržel se (Handlová)

Usneseni bylo přijato
22:02 — 22:04 Paní Smidžárová se vzdálila
15.Chodník Okružní ulice

%

a)

Paní starostka sdělila, že zastupitelé dostali výsledek poptávky na chodník v ulici Okružní a
smlouvu o právu o provedení stavby. V poptávce zvítězila firma Petra Gabča z nabídkou za
238000 Kč. Pan Morysek, se ptal, proč obec investuje na cizím pozemku? Paní starostka

sdělila, že investujeme na cizím pozemku, protože tam bydlí hodně občanů a dlouhodobě si
stěžují, že je tam tma, že chodí po ulici a je to nebezpečně. Je to zdůvodu zbezpečnění.
Vlastník pozemků od začátku říkal, že tam chodník nikdy neudělá. Pan Morysek se zeptal, proč

se nejednalo o převedení pozemků. Paní Aulická sdělila, že se jednalo, ale odmítli. Původně
nechtěli dovolit ani vystavět místní komunikaci chodníku. Nyní stím souhlasí. Vbudoucnu
můžeme pozemek od nich získat. Firma tvrdí, že až dokončí ulici Sukovou, tak nám je spolu s ní

předá. Ve smlouvě je uvedeno, že obec má právo jednat sfirmou o prodeji pozemků. Pan
Morysek upozornil na to, že je to riziko právního vztahu, že to obci může někdo zcizit.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

|.

Schvaluje předloženou smlouvu o právu k provedení stavby mezi CIB Property, sro IČ:
24732346 a obcí, Předmětem smlouvy je vyslovení souhlasu majitele pozemků s vybudováním
pěší komunikace poděl místní komunikace v ul. Okružní v rozsahu cca 80m2.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení bylo přijato

b) Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.

Schvaluje vítěze poptávkového řízení „Chodnik Okružní ulice“ firmu Petr Gabčo, s.r.o. IČ
75208032 s nabídkovou cenou 238 000 Kč bez DPH.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Přestávka ve veřejném zasedání zastupitelstva 22:34 — 22:47 hod.
16.Sm|ouva o budoucí smlouvě směnné část pozemků par. č. 351 a 164/5 vše v k.ú. Velké
Přílepy
Paní starostka informovala, že se jedná o trojsměnu pozemků, kde je cílem získání pozemku pod
komunikací pro obec. V současné době pozemek vlastní pan Roček, který požadoval příliš vysokou
cenu. MUDr. Hlavová má nyní přeplocenou zahradu na obecním pozemku, koupí pozemek od pana
Ročka a poté smění za přeplocený obecní pozemek a obec získá pozemek pod komunikací.
'Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
Souhlasí s předloženou smlouvou o budoucí smlouvě směnné mezi MUDr Hlavovou a obcí

Velké Přílepy na části pozemků par. Č. 351 a 164/5 vše v k.ú. Vzelkě Přílepy. Obec na základě
této smlouvy získá část pozemku par č 164/5 o velikosti 55 m2 (parc č 164/17— GP č. 55133/2018) za část pozemku parc. č. 351 o velikosti 55 m2 (parc 351/2 — GP č.551-33/2018) vše
v k ú. Velké Přílepy
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení bylo přijato

17.Sm|ouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení v ulici Nová
Paní starostka informovala, že smlouvy byly zkontrolovány právnickou. Pan Morysek poslal
připomínky a chtěl by vědět, kolik to bude celé stát. Pan Hošek odpověděl: 570 tis. Kč na vše (práce,
věcná břemena,..). Paní Aulicka doplnila, že vzhledem k tendru, který se bude vypisovat na celou ulici,
odhaduje náklady na 350 tis.Kč. Pan Kapsa se zeptal, zda v předložené smlouvě je zásadní problém.
Pan Hošek odpověděl, že není.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
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|.

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

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení bylo přijato
18. Podnět k revokaci usnesení 36/2018 ze dne 5.4.2018
„Usnesení ze zasedání ze dne 5.4.2018

I.

Souhlasí se záměrem výstavby jižního obchvatu obce vsouvis/osti s přípravou výstavby
dalších komunikací v okolí obce Velké Přílepy.

II.

Pověřuje vedení obce kdal'ším krokům vpřípravě jižního obchvatu obce a jednání
s Krajským úřadem Středočeského kraje. “

Paní starostka informovala, že obec obdržela podnět k revokaci od pana Zaviačiče, který se obává, že

obchvat obce by vedl na přeložku |l/240. Obec dle pana Zaviačiče nectí výsledky referenda, kdy
občané variantu A a B vedoucí přes katastr obce Velké Přílepy platně a závazně odmítli. Paní
starostka vyzvala pana Zaviačíče, zda chce k tomu něco doplnit. Paní starostka konstatovala, že ve
schváleném usnesení nebyla trasa přeložky A ani B zmíněna. Na nutnosti obchvatu s ohledem na

plánované komunikace v okolí obce se zastupitelé mimo jednoho hlasu shodli. Pan Morysek řekl, že
projednávání usnesení na minulém zastupitelstvu bylo postaveno tak, že pokud si neschválíme jižní

obchvat, tak v případě vybudování přeložky ||/240 se navýší zátěž Kladenské ulice. Dle pana Moryska
nemá smysl řešit jižní obchvat, pokud nebude přeložka. Pokud nebude přeložka, tak se ptá odkud —
kam půjde obchvat a jakou zátěž bude odvádět. Pan Hošek sdělil, že to je reakce na plánovaný velký
rozvoj v Lichocevsi a CIB Property (3—5 tis. obyvatel) a odtud budou občané jezdit do Prahy přes

Tuchoměřice nebo Velké Přílepy. Naplánová spádová komunikace je od nádraží vNoutonicích
směrem k uvažovanemu napojení na přeložku ||/240. Pokud nebude tudy vedena přeložka, skončí
silnice nájezdem do Kladenské ulice. Jižní obchvat obce by vyřešil dopravu z Lichocevse — dostat jí

mimo obec. Paní starostka se zeptala paní Aulické, že při studii byla dána podmínka vyřešení
dopravy, ale že nesmí jít přes Velké Přílepy. Paní Aulická sdělila, že investor má několik variant, např.

propojení Lichocevse drahou. Pokud by byla varianta C přeložky ll/240, tak obci Velké Přílepy
neodlehčí od osobních automobilů směrem do Prahy. Problém je nejen těžká doprava, ale osobní
auta, která jedou do Prahy. Dle poslední jednání se SÚS budou nejpozději vroce 2019 vobci
semafory. Jižní obchvat by umožnil obyvatelům ARI, Noutonic, Lichocevse objet obec po obchvatu a

nejet přes semafory do Prahy. Pan Morysek si myslí, že jižní obchvat je nesystémový a bez
projednání s dalšími obcemi naprosto neprůchozí. Paní starostka sdělila, že jižní obchvat obce je
uveden v EIA, kde je řečeno, že by jižní obchvat obci Velké Přílepy velmi pomohl. Pan Kapsa řekl, že
historicky se o tom zastupitelé bavili, logiku to má, Dle pana Kapsy by obchvat dával smysl i bez

přeložky ||/240. Pan Morysek namítl, že se odvede doprava do Statenic. Paní Aulická oponovala, že
obec jí tam neodvede. Dnes tam stejně jezdi, doprava se jim nezvýší. Ulehčí se Kladenské a Pražské
ulici. Doprava na Roztocké ulici je ve špičkách, kdy H-Systěm vyjíždí, Statenice podporují jižní obchvat
obce Velké Přílepy, protože nechtějí sjezd starými Statenicemi.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.
Bere na vědomí podnět k revokaci svého usnesení 36/2018 ze dne 05.04.2018
Il.

Zamítá podnět k revokaci sveho usnesení 36/2018 ze dne 05.04.2018

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Morysek)

Usnesení bylo přijato
19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti — Česká telekomunikační infrastruktura
Bod byl stažen.

11

20.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu CEZ Distribuce
Paní starostka informovala, že se jedná o pozemek naproti poště, Bylo již na minulém zasedání a
odkládalo se doby, než bude znám účel. Dnes byl zaslán přesný záměr výstavby. Záměr je výstavba
domku v přízemí s komerčním prostorem, Pan Kapsa se zeptal, z čeho vychází navržená cena. Paní

starostka odpověděla, že jde o 2 m2 a vychází to ze schváleného ceníku.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l.

Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést

stavbu číslo |V-12—6021582NB/1 na stavbu Velké Přílepy p.č. 190/98 — kNN mezi ČEZ
Distribuce a.s. IČ 24729035 a obcí. Cena věcného břemene vycházející z této smlouvy je 1000
Kč bez DPH.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení bylo přijato
21. Smlouva o právu provedení stavby — Vězeňská služba ČR zařízení

Pani starostka informovala, že obec obdržela žádost o Vězeňské služby ČR na výstavbu nové vstupní
brány „koš". Objekt zasahuje na obecní pozemek cca 5 m2.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l.

Schvaluje smlouvu o právu provedení stavby mezi Vézeňskou službou ČR a obcí na pozemku

par. č. 93/11 v kú. Velké Přílepy — přístavba vstupní brány vazebního zařízení.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení bylo přijato

22. Směnná smlouva část pozemků par. č. 182/225 a 36/17 vše v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep"
Paní starostka informovala, že záměr byl řádné vyvěšen.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.

Souhlasí s předloženou smlouvou směnnou mezi manželi Bečkovými a obcí Velké Přílepy na
části pozemků par, č. 182/225 a 36/17 vše vkú. Kamýk u Velkých Přílep. Cena obou

směňovaných pozemků je 50 Kč za m2.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení bylo přijato

23. Dohoda o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících vodovodů - Úholičky,
Velké Přílepy, Statenice
Pan Hošek informoval, že DSO provozuje přivaděč. Smlouvu připravil VAK Beroun. Pan Hošek řekl,
že ve smlouvě chybí platnost trvání — navrhuje prodloužení o dva roky. Dále chybí inventární čísla
jednotlivých vodovodů. Bude doplněno, ažje dodají obce. Nyní se připravují nová provozně související
smlouva mezi DSO a Roztoky. Nová smlouva nahradí tuto stávající (konec roku, začátek roku 2019).
Pan Morysek se ptá na identifikaci majetku. Není přesně definován a v úvodu smlouvy jsou sice

definovány pojmy, kde je majetek identifikován, ale dále ve smlouvě už se na to neodkazuje, je pouze
konstatováno, že obci patří část přivaděče a další obci také část přivaděče, bez jasného vymezení.

Pan Hošek odpověděl, že tam jsou GPS souřadnice a čísla jsou doplněny za Velké Přílepy, zbytek
musí dodat ostatní obce. Dále se pan Morysek ptal na barevně podbarvené části. Zda to jsou části,
které budou měněny. Pan Hošek, řekl, že nic neznamenají, nebyla smlouva po úpravách dočištěna.

Na to pan Morysek oponoval, že jsou tam uvedeny neúplné údaje o poznámky a smlouva se tak jeví,
jako nedodělaná a bylo by vhodnéji dopracovat a pak předložit k projednání. Pan Morysek dále uvedl,
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že není jasná kalkulace ceny vody. Bylo by dobré přiložit vzorovou kalkulaci, kde budou kódy, vztahy
rozebrány, tak jak je zmíněno v poznámkách v návrhu smlouvy. Pan Morysek se zeptal, zda má obec
spočítány dopady této smlouvy na cenu vodného? Pan Hošek odpověděl, že provize, které tam jsou,
tak je přesně napsáno kolik % zjakě položky. Vychází to z kalkulace pro rok 2017. Pan Morysek má
obavy z velkých nákladů, jako účtoval pan Ivanov. Pan Hošek odpověděl, že DSO provozuje sama a

má servisní organizaci. Pan Morysek se ptal, kdo je servisní organizace? Pan Hošek odpověděl, že 1.
Vodohospodářská. Je to servis za cca 4 tis.Kč/měs. bez dalších nákladů, pokud se nestane havárie.

Pan Morysek by chtěl do smlouvy přiložit vzory kalkulací, aby to bylo pochopitelné. Dále upozornil na
napjatě termíny ve smlouvě, kdy musí obce rozhodnout a ptal se, co se stane, když to obce nestihnou,
jak se bude účtovat, zde za staré ceny nebo bude arbitrážní řízení nebo se budou zpětně doplácet
částky jako oprávněně náklady dodavatele. Pan Kapsa se zeptal, jak je vyřešena tvorba cen. Pan
Hošek sdělil, že je tam dohoda o meziročním vyúčtování a navýšení ceny, Tato smlouva je podle
vzoru co máme nyní a připravuje se nová smlouva mezi DSO a Roztoky. Dohoda mezi DSO a obcemi
je taková, až se schvali nová smlouva, tak schválí nová smlouva i mezi obcemi, aby to bylo stejné.
Důvod, proč musíme podepsat tuto smlouvu je fakt, že jako provozovatel DSO musí mít provozně

související smlouvu. Pan Morysek konstatoval, že dopady na ceny obec neví. Pan Kapsa se zeptal,
zda je záměr, že ve smlouvě není specifikace majetku okolních obcí. Pan Hošek odpověděl, že okolní

obce je měli dodat. Pan Kapsa se ptal, proč se schvaluje smlouva, když to nedodali? Pan Morysek
odpověděl, že tam jsou kódy, ale jen v definici úvodních pojmů, pak již identifikace ve smlouvě chybí.
Pan Hošek řekl, že na začátku jsou přesně určené GPS souřadnice. Jediné co chybí je kód, který je
unikátní vcelé republice. Pan Morysek upozorňuje na nepřesnou definicí majetku vpopisu částí
přivaděče. Paní starostka se zeptala, kdy dojde ke změně této smlouvy? Pan Hošek odpověděl, že
nová smlouva by měla být koncem roku 2018,
Paní Válková přečetla návrh usnesení.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
].
Schvaluje předloženou dohodu o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících
vodovodů mezi obcemi Velké Přílepy, Statenice, Úholičky a dobrovolným svazkem obcí
Přivaděč VPSÚ. S tím, že do dohody budou doplněny chybějící IČME a bude upraven bod 11.1.
následovně: „Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to po Dobu Trvání Dohody. v případě,
že žádná ze Smluvních Stran nedoručí druhé Smluvní Straně nejpozději do 30.06.2028
oznámení o ukončení této Dohody k 31.122028, prodlužuje se doba trvání této Dohody do

31.12.2030.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 3 zdrželi se (Handlová, Kapsa, Morysek)
Usnesení bylo přijato
23:29 — 23:32 Paní starostka se vzdálila
23:38 — 23.40 Paní Šimková se vzdálila

24. Žádost o finanční příspěvek MAS PSČ
Paní starostka informovala o žádosti MAS PSČ, která je podávána každý rok. Příspěvek je 5
Kč/obyvatele. MAS PSČ dělá dotace, školení atd.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

|.

Schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Velké
Přílepy mezi obcí Velké Přílepy a MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s. ve výši 15 000 Kč.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení bylo přijato

25. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
Paní starostka informovala, že přišla na obec žádost určená pro zastupitelstvo obce o podporu Linky
bezpečí. Zeptala, zda má někdo s tím zkušenosti. Dle názoru zastupitelů by toto měl řešit stát.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
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l.
ll.

Bere na vědomí žádost o poskytnutí finanční podpory Linky bezpečí, zs.
Zamítá žádost o poskytnutí finanční podpory Linky bezpečí, z.s.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržela se (Válková)
Usnesení bylo přijato

26. Žádost o zrušení smlouvy o nájmu v č.p.130
Paní starostka informovala o tom, že nájemce Obchůdku u farmáře podal výpověď koncem dubna.
Ve
smlouvě je 2—měsíční lhůta. Paní starostka dala ke zvážení ukončení nájmu a předání
prostor
k 15,6.2018. A dále vyhlášení záměru o pronájem těchto prostor 100 Kč/m2 a vyhlášení
záměru o
pronájem dalšího prostoru — přístupný z chodby budovy. Na obec se obrátil nový zájemce. Návrh
paní
starostky na nižší nájem s ohledem na umístění prostoru 50 Kč/mz, Pan Kapsa se ptal, o kolik
obec
přijde, při předčasném ukončení nájmu. Pan Hošek uvedl částku 3,5 tis. Kč. Pan Morysek uvedl,
že
jde o precendens, pokud přijde někdo jiný a bude chtít změnit podmínky smlouvy
a odkáže na to, že

již jsme to udělali, tak bude mít obec u soudu problém. Dále navrhl rozdělit návrh usnesení
na dvě
samostatná hlasování, a to o předčasném ukončení smlouvy a o podmínkách na nový
pronájem. U
podmínek na nový pronájem, navrhl doplnit, že jde o cenu za m2 + provozní náklady.

a)
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.
Bere na vědomí výpověď nájmu obchodního prostoru ze strany nájemce Obchůdek u farmáře,
sro v č.p. 130

||.

Souhlasí s tím, že výpovědní lhůta bude zkrácena oproti nájemní smlouvě. Nájemce Obchůdek
u farmáře, s.r.o, předá obci předmět nájmu k 15.6.2018,

Hlasování: 8 pro, 1 proti (Morysek), 0 zdržel se
Usnesení bylo přijato

b)
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l.
Pověřuje vedeni obce k vypsání poptávkového řízení na pronájem vypovězených nebytových
prostor v č.p. 130 za minimální cenu 100 Kč /m2 + provozní náklady s ním spojené
a zároveň

dalšího nebytového prostoru v č.p. 130 o ploše 17,09 m2 za m2 za minimální cenu 50 Kč:/m2
+
provozní náklady s ním spojené.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení bylo přijato

21. Nabídka na koupi měřícího zařízení Pro Laser lll
Paní starostka informovala o tom, že záměr musel být vyvěšen znovu, protože se nikdo
nepřihlásil.
Obec obdržela pouzejednu nabídku.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.
Schvaluje prodej měřícího zařízení Pro Laser Ill / Pl — DOK |, verze TV společnost
i Gornex
s.r.o. za cenu 35 000 Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení bylo přijato
28. Výběrové řízení Workout hřiště
Paní Válková informovala, že bylo vypsáno výběrového řízení, kterého se zúčastnilo 5
firem. Nejlepší
se jeví firma Colmex. Firma podle kritérií získala nejvíce bodů,
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
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|.

Schvaluje vítěze výběrového řízení „Workout hřiště ve Velkých Přílepech“ firmu Colmex, sro

IČ 29037221 s nabídkovou cenou 269 020 Kč bez DPH
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Čermáková)
Usnesení bylo přijato

29. Poptávkové řízení propojení vodovodního řadu obce v ulici Boženy Němcové
Pan Hošek informoval o provedené poptávce na realizaci. Z kapacitních důvodů se většina

oslovených firem omluvila. Nabídku přediožil VAK Beroun a ESTA Kladno. Dle ceny je výhodnější
cena VAK Beroun. Realizace by měla být v létě 2018. Pan Morysek se zeptal, proč došlo k výraznému
navýšení oproti schválené částce v rozpočtu. Pan Hošek odpověděl, že ano Původní projekt sel jinou
trasou, ale sousední vlastníci pozemku nedali souhlas s umístěním stavby, tak se muselo
přeprojektovávat. Pan Morysek se zeptal, u koho obec narazila. Paní starostka odpověděla, že
souhlas nedal pan Zaviačič. Pan Morysek se ptal o kolik je trasa delší? Paní Aulická řekla, že není

delší, ale jde chodníkem, který se pak musí opravit. Původní projekt byl kolem 350 tis. Kč, nyní 600 tis,
Kč.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

|.

Schvaluje vítěze poptávkového řízení „Vodovod — propojení ul. Boženy Němcové" firmu VAK
Beroun IČ 46356975 & nabídkovou cenou 492 741,87 Kč bez DPH.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení bylo přijato
30. Přijetí dotace — Hudební festival Přílepské ladění
Paní starostka informovala, že bylo požádáno o dotaci a byla přidělena.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

|.

Schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy
památek ve výši 100 000 Kč na projekt Hudební festival Přílepské ladění.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení bylo přijato

31. Přijetí podpory MF ČR — Polyfunkční dům se školním klubem a kuchyní
Paní starostka sdělila, že byla alokována částka ve výši 25 731 000 Kč.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

|.

Souhlasí s přijetím dotace na Polyfunkční dům se školním klubem a kuchyní ve výši 25 731 000
Kč ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa v rámci podprogramu 298213 —
Podpora rozvoje a obnova regionálních škol v okolí velkých měst.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení bylo přijato
Pan Kapsa se zeptal, zda víme jistě, že můžeme část prostředků převést mezi roky, protože
v podmínkách je vyčerpání velké částky již letos. Paní Aulická se ptala paní rady, že zkusí, zda by

bylo možné to směnit v rámci financování s někým jiným. Projektová dokumentace by měla být do
konce června.
32. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 93114

Pan Hošek sdělil, že tato smlouva je hotova a realizována Při komunikaci s fondem, obec zjistila, že
pokud by byla smlouva o dílo na projekční činnost 5 Ing. Knapovou, na všechny 3 obce, tak uznají
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smlouvu jako uznatelné náklady a poměrnou čast nákladů
proplatí. Proto navrhuje uzavření dodatku
k

této smlouvě. Dodatek byl konzultován s fondem a je odsouhlasen.
Pan Kapsa se zeptal, o jakou
částku se jedna'. Pan Hošek odpověděl, že kolem 100 tis. Kč. Pan
Morysek má připomínku, aby byl
jako zodpovědná osoba za technickou část vypuštěn a nahraz
en někým jiným, protože již od
posledních voleb, tedy mnoho let, na obcí nema' toto na starosti
a tak nechce být uváděn v žádných
smlouvách.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

|.

Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.10.2014
mezi obcí Velké Přílepy a ing.
Liběnou
Knapovou s tím, že ve věcech technických bude oprávn
ěná osoba za obec Velké

Přílepy Ing. Tomáš Hošek.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení bylo přijato
33. Stanovení počtu členů zastupitelstva chce pro volebn
í období 2018-2022

Paní starostka informovala, že musí být 85 dní před volbam
i stanoven počet zastupitelů pro nové
volební období, pokud nebude stejný jako předchozí období. Paní
starostka navrhuje zvýšení počtu
členů na 15, aby mohla být zřízena rada.

Usnesení č. 73/2018

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.

Stanoví vsouladu

s 567 a 568 zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích
, počet členů
zastupitelstva obce Velké Přílepy na volební období 2018-2022
na 15 (patnáct).

Hlasování: 6 pro, 2 proti (Kapsa, Handlová), 1 zdržel
se (Morysek)

Usnesení bylo přijato
34. Různé

Pan Kapsa přednesl žádost sousedů, kteří trpí hlukem z MŠ ve
Vančurově ulici, aby obec přistoupila
ke kontrole, zda jsou dodržovány všechny předpisy
a zda školka ma' všechna povoleni, která
potřebuje. Paní Aulická odpověděla, že obec napíše podnět
na stavební úřad.
Pan Kapsa prosí, když zastupitele vznesou připomínku
předem nebo požádají o doplnění informací,

tak by bylo od vedení obce slušné, aby odpovědělo písemně.
35. Diskuse s občany
Nebyly vzneseny žádné dotazy.
36. Závěr

Pani starostka ukončila jednání zastupitelstva v úterý 29.05.2018
v 00:25 hod.
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Datum vyhotovení zápisu:

%ÍŽĚW/p

Věra Čermáková, starostka

Ověřovatelé

PhDr. Jitka Šimková
ověřovatel
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