.EPY
Zápis

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy
dne 25.06.2018

Přítomni:

7 členů ZO
Věra Čermáková, Ing. Tomáš Hošek, Mgr. Marie Válková, lng. Richard Kapsa Ing.
Petr Morysek, Mgr. Libuše Smidžárová, PhDr. Jitka Šimková (dostavila se v 19:18)

Omluveni:

lng. Kamila Handlová, Ing. David Bečka, Ing. Lubomír Šembera

Neomluven:

Mgr. Radoslav Mihalka

1. Zahájení
Zastupitelstvo obce se sešlo v 19,00 hodin. Zasedání bylo zahájeno v 19,07 hodin a předsedá mu
paní starostka, která konstatovala přítomnost 6 členů zastupitelstva, což je usnášeníschopný stav.
2. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, kontrola usnesení předchozího

jednání zastupitelstva a schválení programu jednání
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání volí
Volí:
a) Zapisovatele: Radka Linhartová
b) Ověřovatele zápisu: lng, Richard Kapsa, Mgr. Marie Válková

c) Návrhová komise: Ing. Tomáš Hošek, Mgr. Libuše Smidžárová
Hlasování: Pro 6

Proti

Zdrželi se

Paní starostka prošla usnesení z předchozího jednání zastupitelstva a přečetla navržený program.

(Příloha č. 1)
Pan Hošek navrhl vložení bodu:
a)
b)

Grantový program obce — schválení podpory v 2. Kole pro rok 2018
Záměr směny pozemků mezi obci a Středočeským krajem — ul. Pražská

a stažení bodu č. 7 — Převzetí pozemků od společnosti Zeman.
Paní starostka informovala o odložení do doby předložení odhadu.
Pan Hošek přečetl návrh usnesení:
|.
Proti usnesení ze zasedání ze dne 28,052018 nebyly vzneseny připomínky, Usnesení
z předchozího zasedání jsou platná. Zastupitelstvo bere na vědomí informace o průběhu plnění

usnesení z těchto zasedání.
ll.

Zastupitelstvo

schvaluje

předložený

návrh

Programu jednání

s tím,

že

Program

bude

doplněn/změněn následovně:
a)

Vložen bod č. 12 - Grantový program obce — schválení podpory v 2. kole pro rok 2018

b) Vložen bod č. 13 - Záměr směny pozemků mezi obcí a Středočeským krajem — ul. Pražská
c)

Stažen bod č. 7

d)

Od bodu č. 12 budou body přečíslovány

(v 19:15 přišla PhDr. Jitka Šimková)

\\.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Program a usneseni bylo přijato
3. Zprávy výborů
Výbory neměly zprávy.
Paní starostka přečetla zprávu. (Příloha č. 2) Pan Morysek upozornil na problém s vodou v rybníčku

v Roztockě ulici. Paní starostka odpověděla, že z důvodu rostlin v rybníčku, které nemají rády tekoucí
vodu, je přítok regulován. K dalšímu bodu zprávy se pan Kapsa se zeptal, kdy bude možné jezdit na
jednu jízdenku po celém Středočeském kraji. Pan Hošek odpověděl, že je předpoklad do roku a půl.
Dále informoval, že autobus k Lidlu — 316 do konce roku 2018 zajíždět nebude. Dopravce se obává

parkoviště, kudy autobus projíždí, zda je dostatečně velké pro jízdu autobusů. Jezdí tam autobusy č.
355 a 359. Na podzim 2018 dojde kvyhodnocení, zda tam bude autobus dále jezdit a zda případně
bude zajíždět i linka 316. Přes léto budou prázdninové jízdní řády. Autobus č. 350 od 28.6. - 3.7.2018
bude jezdit objížďkou přes Tursko zdůvodu rekonstrukce ulice Svrkyňská, která bude uzavřena.
Vybrané spoje 350 nebudou celé prázdniny končit na Kladně ve stanici „Oáza", ale budou končit na
autobusovém nádraží. Paní starostka dále informovala, že oprava mostu ve Statenicích v letošním

roce pravděpodobně nebude. Obec dala připomínky do stavebního řízení, kde požaduje opraveni
ulice Kladenská, která má být jednu zobjízdných tras. Oprava silnice mezi Přílepy a Turskem má
platné stavební povolení. Termín zahájení není znám, nejdříve musí být vybrána firma, která ji
provede. V ulici Kladenská proběhne frézovaní vozovky za provozu - pravděpodobně od 9.7.2018,

které bude trvat asi 7 — 14 dnů, Současně s tím dojde k opravě poklopů, Pan Morysek upozornil, že
dělat opravu poklopů pouze na objednávku bez smlouvy, je dle jeho názoru riskantní z důvodu záruky.
Byl vznesen dotaz od občanů, zda budou Opraveny i kanály na Svrkyňské ulici. Pan Hošek odpověděl,
že ne, že problém není ve výšce kanálů ale ve výšce silnice, která se propadá. Bude upraveno výškou
povrchu. Rekonstrukci dělá SUS. Další dotaz od občanů byl, zda v ulici Kladenské nedojde ke zvýšení
niveiity. Pani starostka sdělila, že toto přesné neví a zjistí to. Pan Hošek informoval, že frézování
proběhne od kapličky do křižovatky. Rekonstrukci bude dělat společnost SUS. Sdělil, že rekonstrukce
bude probíhat za provozu (s jednosměrným provozem), což přítomní občané Kladenské ulice

zpochybnili, že takové řešení pak nezaručuje kvalitní opravu.
Dále paní starostka informovala, že došlo kjednání s OC Přílepy 18.6.2018 k přípravě smluv na II.

část plánovací smlouvy. Pan Kapsa sdělil, že společnost OC Přílepy připustila, že mohou podepsat
smlouvu o smlouvě budoucí a zeptal se, zda tato smlouva bude připravena, Pan Hošek informoval, že
obec sdělila podmínky — příspěvek na infrastrukturu obce (za bytové a nebytové prostory), vyřešení
vsaku na pozemku (park), autobusová zastávka na ulici Pražská a vyřešení okolí.
4. Diskuse s občany

Občané měli dotaz ke stavebnímu povolení opravy silnice Velké Přílepy - Tursko, kde je uvedeno, že
stavebník provedl projednání námitek se zástupci obce Velké Přílepy dne 25.4.2018. Občané se ptali,

kdo byl na jednání. Paní starostka ani pan Hošek na tomto jednání nebyli. Zjistí, kdo byl na jednání.
Ve stavebním povolení je napsané, že návoz materiálu na stavbu bude převážně od obce Tursko.
Občané požaduji, aby se obec odvolala do stavebního povolení silnice Tursko — Velké Přílepy a
požadovala vpodmínkách stavby přesné stanovení trasy pro nákladní automobily svyloučením

Kladenské ulice. Ve stavebním povoleni vypustit slovo převážně a přesně stanovit trasu navážky
materiálu. Občané mají obavy zopravy ulice Kladenské — zachování nivelety, oprava kanálů za
provozu. Zpráva k nahlédnutí u paní Aulické na SÚ. Pan Rykl sdělil, že obdrželi dopis od Krajského
úřadu, který reagoval na podanou stížnost Krajský úřad sdělil, že kraj před opravou v Černém Volu
měl opravit silnici Kladenská od čp 6 na konec obce do 3062018 a obec opraví kanály do

31.5.2018. Paní starostka sdělila, že obě akce měly proběhnout současně, ale termíny jsou již
nereálné.
5. Žádost o odkup části obecního pozemku 153/27 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
Paní starostka oznámila, že žádost podala paní Kaiserová. Jedná se o zahrádku a pozemek pod

garáží. Žadatelka nabyla nemovitost dědictvím v roce 19289 a žádá o odprodej využívaných obecních
pozemků a narovnání právních vztahů. Jde o cca 130 m2 .Pokud bude zastupitelstvo souhlasit, dojde
k vyvěšení záměru a vyhotovení geometrického plánu Obec prodávala obdobné pozemky
soukromníkům za 1 000 Kč/m2. Pan Morysek upozornil na nutnost kontroly, zda nevedou na pozemku
sítě.

,.
(j

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.

Schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 153/27 k.ú. Kamýk u Velkých

Přilep cca 130 m2 za minimální cenu 1 000 Kč/m2.
ll.

Pověřuje starostku obce kvyvéšení tohoto záměru, včetně grafického znázornění části
prodávaného pozemku.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdrželi se

Usnesení bylo přijato
6. Cenová nabídka vánočního osvětlení

Paní starostka informovala, že obec by měla zájem na Vánoce vyzdobit centrum obce, proto oslovila 2
firmy MV Energy s.r.o. a CITY lLLUMlNATIONS s.r.o.. Jednalo by se o osvětlení na ulici Pražská — 16

lamp. Cena vánočního motivu 6 495 Kč/ks. Osvětlení by bylo instalováno na Vánoce. Proběhla
diskuse ke způsobu instalace na sloupy, zda každý rok osvětlení nasazovat a sundávat nebo nechat
zavěšeno celoročně. Pan Morysek se zeptal, kolik budou stát zásuvky a objímky. Pan Hošek

odpověděl 15 tis. Kč. Dále se pan Morysek ptal, kolik bude stát každoroční pověšení a spotřeba.
Odhad pana Hoška 30 tis. na instalaci a sundání každý rok. Dle pana Moryska je to drahé a zeptal se,
zda se nedají prostředky využít lépe a jinde. Paní starostka navrhla odložení na další zasedání, kdy
bude zjištěna přesná cena za instalaci. Část přítomných občanů dala najevo, že by uvítali vyzdobení
centra obce na Vánoce.
Po diskusi byl bod odložen na další zasedání zastupitelstva.
7. Převzetí pozemků do majetku obce p.č. 182/211, 182/213, 182/207, vše vk.ú. Kamýk u
Velkých Přílep
Bod byl stažen.

8. Smlouva o světelném signalizačním zařízení
Paní starostka informovala, že podklady byly zaslány. Pan Morysek se zeptal, zda nedochází
k porušení dotace, když bude zrušen a posunut přechod u Korycha, který byl realizován zdotace,
Paní starostka sdělila, že ne. Už proběhlo závěrečné vyúčtování a uzavření dotace, nutnost vrácení
dotace tedy nehrozí. Ostrůvek na Pražské u Korychů bude přesunut.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

l.

Schvaluje předloženou smlouvu o světelném signalizačním zařízení mezi Středočeským
krajem a obci Velké Přílepy.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, zdržel se
Usnesení bylo přijato

9. Schválení dodavatele stavby Rekonstrukce ulice Spojovací ||. Etapa
Pan Hošek informoval o výběrovém řízení na dodavatele stavby. Byly dvě nabídky, které měly velký
rozdíl vnabídkové ceně. Nižší nabídka AŽD Praha sro. Pan Morysek se zeptal, co je obsahem
nabídky. Pan Hošek odpověděl, že obsahem je pořízení přechodu se světelnou signalizaci a zrušení
radarového semaforu. Semafor bude na tlačítko. Proběhla diskuse ke zpomalovací funkci radaru. Pan
Morysek a pan Kapsa upozornili, že zpomalovací funkce semaforu má velký význam pro bezpečnost
chodců a zejména děti na přechodu před školou a u silnice v okolí školy. Podivili se nad záměrem tuto
funkci zrušit, když trvalo tak dlouho semafor prosadit. Paní starostka argumentovala, že semafor má

často poruchy. Paní starostka poté po konzultaci doplnila informace k semaforu. Radar tedy nakonec
může zůstat zachován — bude stále svítit zelená (nyní červená). Pokud pojede auto rychle, padne

červená. Při přecházení padne červená.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
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f

|.

Schvaluje vítěze výběrového řízení „Rekonstrukce ulice Spojovací — 2. etapa "společnost
AZD Praha sro IČ 48029483 s nabídkovou cenou 579 008,54 Kč bez DPH. V projektu

bude zachována stávající funkce zpomalovacího semaforu.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení bylo přijato,

(20:18 — 20:22) Paní starostka se vzdálila.
10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o právu provést stavbu — přeložka NN, ul. Pražská

Paní starostka informovala, že se jedná o ulice nad školou. Pan Morysek se ptal, proč se musí
překládat sloupy, které nemusí a nesouvisí přímo se stavbou. Chápe, že je to vyřešení celé lokality,
ale měl by to financovat ČEZ. Podle něj před časem paní Aulická prezentovala, že se bude překládat
jeden sloup, nyní jich je více. Požádal o odpověď na otázku, proč je nutné za prostředky obce
překládat tolik sloupů. Na tuto otázku nedostal odpověď.

Pan Hošek přečetl návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.
Schvaluje předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu číslo |Z—12-6001010NB01 Velké Přílepy— přeložka NN,
ulice Pražská mezi obcí Velké Přílepy a ČEZ Distribuce a.s. Výše jednorázové náhrady

činí 34 500 Kč bez DPH.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 zdrželi se (Kapsa, Morysek)
Usnesení nebylo přijato
Pan Kapsa se zdržel proto, že nedostal odpověď na otázku, která byla položená. Ne proto, že by
s realizací akce nesouhlasil. Pan Morysek se ptal, proč se posouvá sloup v ulici Na Skalce, ač není

přímo související se stavbou. Proč musí obec hradit náklady na posuny sloupů. Kdo určuje obsah
změn?
Pan Hošek odpověděl, že se řešilo věcné břemeno, ne technická věc a doufá, že si pan Morysek
uvědomuje, že zdržuje výstavbu, na kterou má obec dotaci. Obec má přislíbenou dotaci ve výši 25 mil,

Kč na tuto stavbu a zdržením může obec o dotaci přijít.
Paní Smidžárová sdělila, že paní Aulická to již dříve vysvětlovala. Pan Kapsa sdělil, že paní Aulická je
určitě odborník, ale není neomylná, což se již několikrát na jednáních zastupitelstva, kdy byly
odhaleny chyby vpředkládané dokumentaci, prokázalo. Kontrola věcí je relevantní, a když se

zastupitelé na něco zeptají, maji dostat odpověď, Proběhla diskuse mezi zastupiteli o přípravě,
studování a projednávání podkladů zastupiteli na jednání zastupitelstva.
(20:25 — 20:27) Pan Kapsa se vzdálit
11. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce pro rok 2018

Pan Hošek sdělil, že návrh byl rozeslán dnes odpoledne. V příjmech je přijetí dotace pro MŠ Jablíčko
ze šablon. Pan Kapsa se zeptal, co jsou šablony. Pani Smidžárová odpověděla, že jde o projekt na
rok 2018-19 z EU. Změna obsahuje vysoutěženou cenu semaforu, přechodu (Pražská, Spojovací a
Formanské ulice), navrácení daru (park mezi bytovkami), doúčtování akce „Hurá na prázdniny". Do
rozpočtu je zadána změna územního plánu (PRISVlCH). Pan Kapsa se zeptal, jaká je smluvní částka
na pořizovatele ÚP. Pan Hošek odpověděl — 130 tis. Kč za pořízení a na konzultační položky cca 45

tis. Kč. Firmu PRISVICH kontaktoval, schůzka je plánována na druhý týden červenci. Dále narůstá
počet rozvozu obědů pro seniory, Obec přispívá 10 Kč na rozvoz obědů. Původně 6 občanů, nyní přes

20 občanů. Paní starostka sdělila, pokud bude postaven polyfunkční dům, tak by škola vařila také pro
seniory. Pan Kapsa se zeptal, jaká jsou pravidla pro příspěvek. Pani starostka odpověděla, že jsou
nastavena kritéria — 70 let, trvalý pobyt v obcí nebo zdravotní nezpůsobilost. Jedná se o sociální
4

službu obce. Obec počítá s tím, až bude větší kapacita školní kuchyně v polyfunkčním domě, tak bude
vařit také pro seniory. Polyfunkční dům by měl stát do 2 let. Pan Morysek si nemyslí, že výstavbou
polyfunkčního domu a rozvozem obědů pro seniory ze školní jídelny, obec ušetří, Pani starostka si
myslí, že naopak by v rozpočtu měla být navýšena položka sociální služba, neboť počet seniorů v obci

stoupá. Pan Morysek odpověděl, že systém je nastaven tak, že se stará stát, který to řeší, a měl by to
platit. Občané si platí do sociálního systemu nemalé peníze, aby stát na to měl. Pan Morysek má

obavy z nekontrolovatelněho nárůstu nákladů. Proběhla diskuse mezi občany a panem Moryskem a
zastupiteli o podpoře a způsobu veřejné podpory ve výši 10,— Kč za příspěvek na rozvoz jednoho
obedu. Pan Kapsa sdělil, že podpora je důležitá, ale obec by měla mít limit, do kterého se to bude
poskytovat. Dle pana Moryska je tato podpora nezákonná, protože subjekt realizující rozvoz obědů
nevzešel zřádného výběrového řízení. Pan Kapsa se dále ptal na položku nákup softwaru. Pan
Hošek odpověděl, že se jedná o licence v rámci zástupů na obcí. Pan Kapsa se zeptal na novou

položku výměna rolet v CVA a zda nejsou ještě v záruce. Paní starostka sdělila, že už je po záruce.
Pan Hošek dodal,jsou nefunkční. Proběhla diskuse kvýměně rolet a pan Morysek je šel osobně
vyzkouset. Všechny rolety byly funkční. Pan Kapsa se zeptal, kdo tedy dál položku za 35 tis. Kč do

rozpočtu. Pan Hošek odpověděl, že kulturní referent. Pan Morysek řekl, že v rozporu s požadovanou
položkou na výměnu rolet, bylo na místě ověřeno, že všechny rolety jsou plně funkční a není třeba
jejich výměna a že to vypadá, že někdo chtěl někomu přihrát zakázku. Pan Hošek žádá o zopakování
věty, protože podle něj pan Morysek opět někoho napadl. Pan Morysek zopakoval dotaz, kdo tuto

položku dává do rozpočtu. Pan Hošek odpověděl, že kulturní referentka. Pan Morysek chce vědět,
proč kulturní referentka žádá výměnu zcela funkčních rolet. Požaduje písemnou odpověď do mailu.
Přijde mu to jako podvod.

Pan Hošek přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.

Schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 4 Rozpočtu obce na rok 2018, které je

přílohou zápisu, stím že bod č. 18 bude vyřazen ztohoto Rozpočtoveho opatření a
částka 35 tis. Kč bude zařazena na položku 61715901. Rozpočtovým opatřením dojde

vsouladu sustanovenim 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.
Protinávrh pan Kapsa:

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l.

Schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 4 Rozpočtu obce na rok 2018, které je
přílohou zápisu, stím že body č, 17 a 18 budou vyřazeny z tohoto Rozpočtového opatření

a částka 185 tis. Kč bude zařazena na položku 61715901. 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 o protinávrhu: 2 pro (Kapsa, Morysek), 0 proti, zdrželi se 5
Protinávrh nebyl přijat

Hlasování o návrhu: 5 pro, 0 proti, zdrželi se 2 (Kapsa, Morysek)
Usnesení nebylo přijato

Pan Mon/sek sdělil, že žádal vloňskem roce o zasílání výkazů plnění rozpočtu. Zpočátku byly
posílány a má na to právo ze zákona. Žádá, aby mu byly výkazy zpětně zaslány a byly mu zasílány
řádně a včas. Jinak bude žádat dozorový orgán Ministerstvo vnitra, aby zjednal nápravu. Pan Hošek
požádal o termín od jakého výkazu. Pan Morysek řekl, že mu budou stačit výkazy od poloviny roku
2017.
12. Grantový program obce — schválení podpory v 2. kole pro rok 2018

Pan Kapsa sdělil, že většina grantů byla v souladu s podmínkami. U některých grantů komise snížila
částku. Nejvíce byla snížena částka u účelu grantu — Pleteme pro děti. Částka snížena z důvodu, že
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podle zjištění pracovnice obce Klokánek nemá zájem o tyto
výrobky. Dále byla ponížena částka u
Sportovního dne. Pan Kapsa pozitivně hodnotil nápad MS Svrkyn
ě — instalace pachových ohradníků u
silnice.

Dále byl vznesen dotaz od občanů, zda byl přidělen grant také
fotbalistům. Zastupitelé odpověděli, že
fotbalisté nepodali žádost. Zastupitelé následně diskutovali
o možnostech a způsobu kontroly účelu
poskytnutí grantu.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l.

schvaluje poskytnutí finanční podpory z grantového programu
obce Velké Přílepy na rok
2018 následovně:

Pleteme pro děti

Ladislava Proksová

4 000 Kč

Domácí trhy/Přílepský piknik 2018

Jana Tydlitátová

4 000 Kč

Vánoční trhy 2018

Jana Tydlitátová

5 000 Kč

Gulášové odpoledne 2018

Tereza Lapáčková

5 000 Kč

Přílepská stodola 2018

Tereza Lapáčková

5 000 Kč

Mobilní planetárium

Spolek rodičů a přátel školy

8 000 Kč

Vánoční dílna

Spolek rodičů a přátel školy

8 000 Kč

Dlabání dýní

Spolek rodičů a přátel školy

2 000 Kč

Sportovní den

Marie Válková
Představení loutkového divadla pro děti MŠ Veselý domeč
ek sro

10 000 Kč
5 000 Kč

instalace pachových ohradníků

MS Svrkyně — Velké Přílepy

Příspěvek pro taneční školu

Lucie Bláhová

4 500 Kč

Hudební minifestíval

KIinderovi/Vernerová

4 250 KČ

13 500 Kč

Podpora bude vyplacena za podmínek vycházející 2 výzvy
grantového programu, a to zejména

vyúčtování předchozích získaných finančních podporjednotlivých
žadatelů.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
Usnesení bylo přijato

Pan Kapsa se zeptal, zda bude i letos obec pořádat jako
„trucpodnik“ vánoční trhy nebo se podařilo
obci dohod

nout s paní Lapáčkovou na koordinaci s vánočními
trhy na Statku.. Paní Válková
odpověděla, že kulturní referentka je domluvena na
spolupráci a budou pouze jedny vánoční trhy,

Dále byl vznesen dotaz od občanů na Masopust, který se letos
nekonal. Paní Válková odpověděla, že
organizátoři ho z časových důvodů a personálních důvodů zrušili.
Pan Hošek upozornil na to, že na
podzim svolbami končí i období grantové komise — členů
a stálo by za zvážení přepracování
podmínek grantového programu. Paní Smidžárová inform
ovala, že bude doporučeno nově grantové

komisi přehodnocení podmínek s ohledem na některé tradiční
akce,
13. Záměr směny pozemků mezi obcí a Středočeským krajem
— ul. Pražská

Pan Hošek informoval, že se jedná o pozemky chodníků podél
čp. 130. Jde o narovnání majetkových
práv k pozemkům, aby stavba polyfunkčního domu byla na pozem
ku obce.
Návrh usnesení je totožný s návrhem usnesení, které bude
schvalovat Středočeský kraj. Usnesení
bylo konzultováno. Paní starostka sdělila, že jde o směnu
dvou pozemků. Jeden na silnici ulice
Kladenská a druhý je chodník okolo školy.
Zastupitelstvo Obce Velké Přílepy

l.

schvaluje nasledující záměr uzavření smluv o vzájemném darování pozemků:

Pozemku parc.č. 288/2 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep o výměře 184 m2 zvlastnictví obce Velké

Přílepy do vlastnictví Středočeského kraje a pozemek parc.č. 243/5 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep o
výměře 431 m2 z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce Velké Přílepy.
Obec Velké Přílepy je vlastník pozemků parcč 59/1, 59/2 a 288 vku. Kamýk u Velkých Přílep,
z kterých je geometrickým plánem č.803-31/2018 oddělen pozemek parc.č. 288/2 o výměře 184 m2.
Středočeský kraj je vlastníkem pozemku parc.č. 243/1 v k.ú, Kamýk u Velkých Přílep, z kterého je
geometrickým plánem č.804-30/2018 oddělen pozemek parc.č. 243/5 o výměře 431 m2.
Nově vzniklý pozemek parc.č. 243/5 je pozemek pod místní komunikací 4. třídy — chodník pro pěší.
Nově vzniklý pozemek parc.č. 288/2 je pozemek pod silnicí |||/00710.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
Usnesení bylo přijato
14. Různé

Pan Kapsa se zeptal, co obec udělala ve věci stížnosti na MŠ ve Vančurově ulici. Paní starostka a

paní asistentka mluvily s paní učitelkou z MŠ. MŠ se snaží chovat tiše. Školka je řádně povolena. Paní
Smidžárova' sdělila, že školka je řádně zapsána v registru škol. Pan Kapsa se řekl, že bylo slíbeno
paní Auíickou, že ověří jakým způsobem se z rodinného domu stala MŠ, aniž by to sousedé věděli.

Dále pan Kapsa konstatoval, že před rokem až dvěma proběhla korespondence mezi paní starostkou
a ředitelkou MŠ a není splněno nic ztoho, co bylo slíbeno. Sousedé mají fotodokumentaci, že
parkování vozidel u MŠ probíha velmi nebezpečně v rozporu stím, co bylo slíbeno ředitelkou MŠ.
Parkování vozidel je před křižovatkou a dochází kohrožování vozidel, vyjíždějících na ulici B.
Němcové. Minulý týden stály auta do školky po celém oblouku B. Němcové. Pan Kapsa se ptal, proč
to nikdo neřeší, proč se nechávají ohrožovat občané Velkých Přílep. Občané upozornili, že děti ze
školky jezdí na silnici na poníkách bez helmy. Paní starostka sdělila, že kontrolu parkování provedla

státní policie.

Pan Kapsa sdělil, že ano, byla na výzvu občanů. Paní asistentka sdělila, že mluvila

s paní ředitelkou MŠ, která ji sdělila, že v MŠ se konala akce na zahradě školy na konci školního roku.
Na parkující vozidla byla na udání zavolána státní policie. Pan Kapsa konstatoval, že parkovat vtéto
zóně se nesmí. Stálo tam několik desítek aut, která stála vzatáčce. Pan Kapsa řekl, že paní
asistentka s paní starostkou hájí MŠ. Paní starostka se ohradila, že je nehájí, ale chce, aby jí pan

Kapsa našel 5 na zakázání školky. Pan Kapsa řekl, že se mají řešit problémy, které s tím souvisí. Pan
Kapsa poprosil, aby se obec tomuto tématu, které ohrožuje bezpečnost dopravy a bezpečnost
občanů, aby bylo toto téma aktivně řešeno. Aby byl zapojen SÚ a obecní policie — nebezpečné
parkování. Nemají parkovací místa a parkovací místa na pozemku k tomuto účelu nevyužívají. Dále je
tam extrémní hluk. Bylo krátkodobě zlepšení 23 měsíce. Pan Kapsa žádá, aby obec vtéto věci
aktivně konala a zasáhla v této věci a řešila ohrožování bezpečnosti občanů a dětí z této lokality. Pan
Kapsa prosí, aby na dalším jednání zastupitelstva byly předloženy informace, co obec v té věci učinila.
Pan Kapsa dále požádal, aby vedení obce se zastupiteli komunikovalo řádně o termínech zasedání,
které se chystají a připravují. Způsob svolání pracovního jednání minulý týden byl naprosto
nepřípustný. Pan Hošek sdělil, že pod formulářem hlasování o termínu zastupitelstva bylo napsáno, že

mají zastupitelé hlasovat do 14.6. a byl zároveň uveden termín pracovniho jednání. Vterminu
hlasovaly pouze paní Válková a Šimková. Proběhla diskuse ke způsobu svolání posledního
pracovního jednání zastupitelstva a porady k areálu sportovního hřiště. Pan Kapsa žádá, aby vedení
obce komunikovalo o termínech jednání řádně a bylo to psáno v těle mailu. Jsou to zásadní věcí aje

znemožňováno zastupitelům řádný výkon činnosti. Pan Hošek se ohradil, že to jsou silná slova.
Pani Smidžárová požádala o sklopení sloupků na cestě u fotbalového hřiště po dobu uzavírky ulice

Svrkyňská z důvodu zajištění příjezdu k MŠ.
(21:52 -— 21:54) Pan Morysek se vzdálil
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15. Diskuse s občany

Občané se zeptali, vjakém úseku bude uzavřena silnice Svrkyňská. Pan Hošek odpověděl, že od
pošty až na konec obce,

16. Závěr
Paní starostka ukončila jednání zastupitelstva v 22:00 hod.
Datum vyhotovení zápisu:

Věra Čermáková, starostka

Ověřovatelé

Mgr'flkl'á'riéváikó'vš"'""
ověřovatel

ověřovatel

