Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

dne 23.3.2016
Přítomni:

11 členů ZO
Věra Čermáková, Ing. David Bečka, Ing. Tomáš Hošek, Ing. Richard Kapsa, Mgr. Libuše
Smidžárová, Ing. Kamila Handlová, Petr Němec, Mgr. Marie Válková, Bc. Jana Netřebová, Ing.
Lubomír Šembera, Ing. Petr Morysek

1. Zahájení
Jednání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 19:04 hodin, paní starostka konstatovala, že je přítomno
10 členů zastupitelstva. Petr Němec se dostaví později
2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise
zastupitelstvo obce po projednání
I. Volí
a) zapisovatele: Andrea Sysalová Falgeová
b) ověřovatele zápisu: Mgr. Marie Válková, Ing_ Tomáš Hošek
c) návrhovou komisi: Ing. David Bečka, Bc. Jana Netřebová
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
3. Kontrola usnesení z předchozího jednání zastupitelstva schválení programu jednání

p. starostka přečetla bod po bodu předchozí usnesení 3 vyjádřila se k jejich následnému plnění.
Usnesení z předchozího zasedání 19.1.2016 jsou platná.

Na návrh Ing. Šembery všichni zúčastnění uctili minutou ticha památku zesnulého p. Pilaře.
Bc. Netřebová — navrhuji zařadit bod zrušení Výboru pro komunikaci s veřejností
lng. Kapsa — chci se zeptat, jestli p. Smídžárová zařadí bod týkající se pravidel pro přijímání

Mgr. Smidžárová _ ale jájsem neslíbila, že to předložím dnes. Samozřejmě jsem se tím zabývala.
Dobře zařaďme to tam.
Ing. Kapsa — neslíbílajsi, že to předložíš dnes, ale dle zápisu z 2.12.2015jsí slíbila, že to předložíš na
dalším zastupitelstvu, které bylo ještě před vánoci.
Mgr. Smidžárová — můžeme to zařadit do programu dnes, mám tady směrnici o darech pro
příspěvkové organizace.
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Bere na vědomí
informace o průběhu plnění usnesení z předchozího jednání zastupitelstva.
H. Schvaluje
předložený návrh programu jednání s tím, že budou:
a) staženy následující body:
15. Výsledky výběrového řízení — rekonstrukce ulice Pod Haj nicí
b) doplněn 0 body:
25. Zrušení Výboru pro komunikaci s veřejnosti
26. Sponzorské dary pro příspěvkové organizace
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

4. Zpráva o činnosti obce a zprávy výborů
Starostka Věra Čermáková přečetla zprávu o činnosti obce, ve které informovala o akcích, které obec
pořádala od posledního zasedání (viz přílohac. 1).
Mgr. Smidža'rová za Výbor pro školství a kulturu — přednesla zprávy ZŠ a MŠ (viz. příloha č. 2)

Ing. Bečka za Výbor pro životní prostředí — vítěz výběrového řízení na svoz bioodpadu spol. Pražské
služby těsně před podepsáním smlouvy odstoupila a nastupuje 2. firma Regios, která je, ale o 280. tis
vyšší.
Ve 2. kole výběrového řízení na svoz tříděného odpadu se stala vítězem firma Regios.
Občanská komise pro kontrolu provozu skládky FCC Regios jsme se sešli a byli se podívat na novou
linku na třídění těžkých odpadů. (příloha č. 3)
Ing. Hošek za Stavební výbor— včerajsem byl v Čemošicích ohledně územního plánu, seznámil jsem
se s aktuálním stavem. Nemají ještě vypořádány všechny připomínky. Například nové plochy
k zastavění - s těmi nesouhlasí v souvislosti novelou zákona o vyjmutí ploch z půdního fondu,
Sejdeme se se stavebním výborem a se zastupiteli, abychom to projednali, jelikož je naplánována

schůzka na pozemkovém fondu.
Ohledně územní studie (bod č. 6 dnešního programu jednání) jsme se sešli s architekty.
Dále proběhlo jednání s hejtmanem o napojení přeložky a bylo velice striktní. Obec za poslední 2
měsíce poslala 3 námitky.
Ing. Kapsa — psal jsi nám, že trasa přeložky je jasně daná a není o čem diskutovat
lng. Hošek _ ano toto p. hejtman prohlásil ajednaní tímto ukončil.
Ing. Kapsa — říkali jsme, že obec udělá vše proto, aby to bylo co nejdále od zastavěnosti obce. Teď p.
hejtman jedná z pozice síly. Bohužel budeme muset akceptovat, to co nakreslí projektant
středočeského kraje. Ale pojďme tlačit na p. hejtmana.

Ing Kapsa _ chci se zeptat p Hoška- 8 12 ti p. Zverevová poslala souhm všech připomínek
k územnímu plánu aje důležité abyje zastupiteléa stavební výbor viděl. Členovi stavebního výboru
jsi najasný dotaz, zda nějaký takový souhmjiž z Černošic přišel odpověděl, že ne. Proč nám lžeš, že
nic nepřišlo?

Ing. Hošek — na obec žádná informace nepřišla. P. Zverevovou jsem požádal, aby mi poslala alespoň
souhrn připomínek. Odpověděla, že to nemá zpracováno, požádaljsem jí, at mi pošle alespoň to co
má Řekla že mi to poskytne ale žádala mě, že to je soukromá zpráva, at ji nikomu neukazuju
Lng. Kapsa — to není pravda, nám to bez problému poslala a z pracovního mailu, takže to není nic
soukromého. Máš to od ní písemně?
Ing. Hošek — bohužel ne, řekla mi to do telefonu
-

20:01h odešla Mgr. Smídžárová

Ing. Hošek — dnesjsem poslal mail Stavebnímu výboru a na základějeho vyjádřeníjsem chtěl požádat
o jednání zastupitele.
Ing. Morysek — bylo by dobré, aby na tojednáni přišli i architekti?

Ing. Hošek — ano
Ing. Handlová — přednesla zprávu za kontrolní výbor (viz. příloha č. 3 )

p. Čermáková — v návaznosti na zprávu p. Handlové - co se týče Nímetalu, tak poslední svoz
velkoobjemového odpadu provedla fi Nimetal i svoz nebezpečného odpadu, A následující svoz bude
také od nich.

Ing. Kapsa — minulé svozyjsi ale objednávala ujiné firmy za peníze, když to mělojit od Nímetalu
zdarma.
p. Cennáková — nevím, proč mne na to tenkrát správce rozpočtu neupozomil?
Ing. Kapsa — na to, že je nutné zkontrolovat plnění smlouvy, jsem upozorňoval na pracovních
jednáních už několik let. Vždycky to skončilo konstatováním, že to dáš prověřit paní účetní. Evidentně
se nic nestalo.
lng. Šembera za Výbor pro dopravu — proběhlo místní šetření se spol. Swarko ohledně zklidnění
situace na křižovatce Pražská, Roztocká, Kladenská. Začátek výstavby přeložky je plánován na 2020 a
já bych rád situaci na naší křižovatce vyřešil dříve. Zpracovává se nám finanční nabídka. Budeme se
snažit, abychom podkladové byli připraveni na možnost dotace. Dále viz. příloha č.4
Ing. Morysek za Finanční výbor — projednávali jsme plnění akcí z rozpočtu zaslalijsme na obec
několik dotazů. Opakovaně žádám o registr mzdových smluv, kterýjsem dosud nedostal Mělijsme
dotazy k rozpočtovému výhledu. Žádalijsme o aktuální stav rozpočtu investičních akcí k prosinci
2015 ten jsme te'ž zatím neobdrželi

5. Bezúplatný převod pozemků pod nově zbudovanými chodníky ul. Pražská, Roztocká
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
bezúplatný převod pozemků parc.č. 243/2, 243/3 a 243/4 oddělených z pozemku parc.č. 243
v katastrálním území Kamýk u Velkých Přílep dle geometrického plánu rozdělení pozemku č. 75328/2015 vypracovaného Michalem Filipem, ověřeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj ,

katastrální pracoviště Praha — západ dne 20.1.2016 pod č. PGP-10/2016-210 , parc.č. 341/30 a341/3l
oddělených z pozemku parc.č. 341/21 v katastrálním území Velké Přílepy dle geometrického plánu
rozdělení pozemku č. 505-24/2015 vypracovaného Michalem Filipem, ověřeného Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha — západ dne 26.1.2016 pod č. PGP-52/2016210 a parc.č. 359/3, 359/4 a 359/5 oddělených z pozemku parc.č. 359/1 v katastrálním území Kamýk u
Velkých Přílep dle geometrického plánu rozdělení pozemku č. 506—29/2015 vypracovaného Michalem
Filipem, ověřeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha— západ
dne 27.1 2.016 podc. PGP- 53/2016—210, z vlastnictví Středočeského kraje se sídlem: Zborovská 1 1,

150 21 Praha 5, IČO: 70891095 do vlastnictví obce Velké Přílepy
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
6. Územní studie na pozemku č. parc. 16/1, k.ú. Velké Přílepy
lng. Hošek — loni přišla žádost od majitele pozemku s tím, že náklady budou hradit oni. Je zde
povolená výstavba a chtějí ji po dohodě s obcí urychlit. Měl by to být bytový dům podobný těm vedle.
Byla svolána schůzka, kdy p. architektka nakonec nemohla dorazit, ale byla na telefonu a zodpovídala
dotazy. Je to riziko investora, že vypracuje studií na území, které se územním plánem může ještě
změnit.
—

20:40 přišel p. Němec

lng. Kapsa — v dosavadním územním plánu je to určeno pro výstavbu sportoviště. Na dotaz, jak to, že
z ničeho nieje tam výstavba domu, p. Hošek odpověděl, že neví. Nakonec se k tomu doznala p.

projektantka, kdy kromě p. Aulické, která o tom ví asi rok, o tom nikdo nic nevěděl.
lng. Aulická _ všejsem dohledala. V říjnu 2014jste mi psal mail, zdaje tam možnost postavit dům, že
jste našel na netových stránkách inzerci na prodej pozemku pro výstavbu domu. A v té době už začaly
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chodit na stavební úřad vyjadřovačky dotčených orgánů k projektu, se kterým obec nesouhlasila, ale ta
jejich stanoviska byla kladná. V té dobějsme neměli digitalizovaný územní plán. Cojsme měli
k dispozici, tak tam byl žlutý obdélníček, ale nikdojsme ho neviděli. Jediný regulativ tenkrát byly ty
stávající bytové domy. Již tenkrát jsme se těch domů báli a řekli jsme, že tam musíme dát tu studii,
protože to tam bylo, jako zelená plocha. Takže p. Foglarová to při zpracování brala, jako zelenou
plochu, protože to byla zahrada uprostřed intravilánu. Když jsem to pak v listopadu 2014 otevřela
digitalizované, tak tam bylo S, jako stavba pro sportoviště.
Ing. Morysek — zeptal se, jak je tedy možné, když se od listopadu 2014 ví, že tam má být sportoviště,
proč tato informace nebyla sdělena zastupitelům a proč je v podkladech k územnímu plánu z června
2015 na tomto místě bytový dům a kdo ho tam dal, když zastupitelstvo u této lokality neodhlasovalo
žádnou změnu zadání oproti stávajícímu územnímu plánu. Dále se ptal, proč zastupitelům a členům
stavebního výboru bylo panem Hoškem a paní starostkou opakovaně i před tímto jednáním tvrzeno, že
pokud se neschválí nějaká omezení pro bytový dům, tedy navrhovaná územní studie, tak tam pan
Novotný postaví cokoli bez omezení. Tento rozpor nebyl panu Moryskovi objasněn.
Ing. Morysek — dnes by usnesení mělo znít asi takto, že pověřujeme p. Hoška, aby v územním plánu
tento pozemek byl určen,jako sportoviště a ne pro bytovou výstavbu.
Ing. Kapsa — hlasováním o tomto bodě se ukáže, kdo ze zastupitelů podporuje výstavbu bytového
domu na pozemku, který k tomu v dosavadním územním plánu nebyl určen a kdo tuto výstavbu
nepodporuje.
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
záměr pořízení územní studie pro pozemek par.č. 16/1 k.ú. Velké Přílepy.
II. Pověřuje
Stavební výbor k přípravě zadání této územní studie.
Hlasování: 0 pro, 4 proti (Kapsa,Morysek,Šemberá,Handlová), 6 zdržel se - neschváleuo
7. Revokace Usnesení č. 10/2016, zhotovitel projektové dokumentace ZŠ

Ing. Aulieká — do výsledkové tabulky výběrového řízení, které vyhrál lng. Arch. Přeček, jsem do
kolonky název firmy napsala jen jeho jméno a celou částku i s DPH, ale nenapsalájsem tam už firmu
OAMDG, které je jednatel. Vzala jsem vzorovou smlouvu a pak jsme zjistili, že je to špatně.
Ing. Arch. Přeček _ pracujijako fyzická i právnická osoba. Když dělám rodinný dům, takjako fyzická
osoba bez DPH a firmám zase jako právnická osoba s DPH. Přišla nabídka z obce, napsal jsem
nabídku a cenu a tím to skončilo. A když přišel návrh smlouvy takjsem řekl, že to ale budu dělatjako
právnická osoba.
Ing. Aulická — v podmínkách poptávky nebylo pojištění. Viník jsem já, protožejsem si nevšimla, že
cena je s DPH a že jako fyzická osoba to takto podat nemůže
Lng. Kapsa — má ta změna dopad na reálné výdaje?

Ing. Aulická — ne
Lng. Morysek — ptám se paní starostky -již jednou tady zaznělo, i kontrolnímu výboru jste řekli, že
žádná směrnice o zadávání veřejných zakázek není?

p. Čermáková _ nemáme ji
Ing. Morysek - ale ona existuje aje z roku 2009. Žádáme, aby byla dodržována

p. Čermáková — aha, tak to vůbec nevím

Zastupitelstvo obce po projednání
I. Revokuje
usnesení č. 10/2016 ze dne 19.1.2016

11. Schvaluje
výběr firmy dle poptávkového řízení na dodavatele projektové dokumentace na „Stavební úpravy
budovy II. stupně ZŠ Velké Přílepy — 2.etapa“.
III. Pověřuje
starostku obce k uzavření smlouvy s vítězem poptávkového řízení firmou OAMDG, kde Arch. Libor
Přeček je zodpovědnou osobou k projekční činnosti. Arch. Libor Přeček zůstává jako zodpovědný
projektant dokumentace k projektu „Stavební úpravy 2.stupně ZŠ Velké Přílepy — 2.etapa“.
Vysoutěžená cena projektové dokumentace je 330 000 Kč bez DPH.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Morysek)
8. Přeložka kabelu na pozemku p.č. 53/1 ( ZŠ II. stupeň )
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Souhlasí
s přeložkou kabelového vedení 22kV na p.č. 53/1 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, dle nabídky ČEZ

Distribuce a.s. za podmínky, že předmět smlouvy bude uskutečněn pouze v případě, že obec získá
dotaci na projekt „Stavební úpravy 2.stupně ZŠ Velké Přílepy — 2.etapa“_ Tato podmínka bude
zapracována i do smlouvy.
II. Pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci výše uvedené přeložky kabelového
vedení 22kV.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
9. Smlouvavo dílo COLAS CZ, a.s. — rekonstrukce ul. Spojovací
— odešla p. Cennáková

lng. Morysek — ptal se, co je konkrétně náplní této Letapy, protože v kdysi poskytnutých podkladech
to nebylojasně specifikováno.
Ing. Aulická — osvětlila, žeje to jen část týkající se samotné ulice Spojovací, další části projektuje
přechod přes ulici Pražská a část chodníku a komunikace v ulici Formanská a že projekt také
nezahrnuje semafor.
Ing. Morysek — ptal se, jakou část nákladů nynější etapa obnáší a kolik by měly stát zbývající etapy.

když původně uváděná cena celého projektu dosahovala takřka 4 milionů Kč.
lng. Aulická — uvedla, že dle aktuálně vysoutěžené ceny by zbytem měl být asi 20% (do cca 500 tis.

Kč.
lng. Morysek — ptal se, proč je cena rekonstrukce samotné ulice Spojovací zhruba třikrát větší, než na
plochu obdobně velká rekonstrukce ulice Na Parcelách, která se dělala nedávno.

Ing. Aulická — odpověděla, že tato uliceje více zničena a tak se přistoupilo i kompletní rekonstrukci
podkladu.
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
výsledek výběrového řízení pro realizaci stavby „Rekonstrukce ulice Spojovací — 1 .etapa “.

II. Pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení firmou COLAS CZ, as. za
vysoutěženou cenu 1 410 000,95 Kč bez DPH.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

— přišla p. Čermáková
10. Volba místostarosty obce
p. Čermáková — důvody k vytvoření funkce dalšího místostarosty jsou, že kontrola z kraje nám již
několikrát vytkla, že límkce správce rozpočtu a funkce příkazce se nemůže slučovat, čímž je p.
místostarosta. Dále je na obcí čím dál více práce a věci k řešení. P. místostarosta je neuvolněný a svým
zaměstnáním natolik vytížen, že nemůže věnovat obci, tolik času, kolik by chtěl

Ing. Kapsa — jaké oblasti bude mít na starosti? A co se týče správce rozpočtu, jižjsme to tu již řešili a
řikalijsme, že by to dělala p. Doubková
p. Čermáková _ ano, ale ta to odmítla, protože už teď je plně vytížená. Ty oblasti záleží na osobě,
která bude tu funkci zastávat. Ale můj návrh je oblast školství, kultury a sociálních věcí
Ing. Kapsa — co konkrétně bude dělat
p. Čermáková _ Záškoláctví, opatrovnictví nebo teď jsem například řešila vyklízení bytu jednoho
sociálního případu. Těch věci je hodně a vyplývá to vždy z aktuální situace.
Ing. Kapsa —je to velká výzva pro toho člověka, postavit po boku lidí, kteří prokazatelně lžou

p. Čermáková — navrhuji Mgr. Válkovou
Mgr. Válková —jdu do toho s velkou pokorou a šlajsem do voleb s tím, aby se nám v obci žilo lépe.
Například budeme řešit zpravodaj, komunikační výbor. Jsou tu věci, které nás tíží, debatujeme je
v emailech, ale nic to nepřináší. Pojďme ty věci posunovat dál a dát tomu šanci.
Bc. Netřebová — co se týče věcí ekonomické či stavební oblastí vtom se nevyznáš. Zpravodaj funguje.
Když nevíte, co ten člověk má dělat, proč volit nového místostarostu?

lng. Morysek _ budou nyní stanoveny kompetence nove'ho místostarosty?
p. Čermáková _ nebudou, to až pojednání s novým místostarostou
Ing. Kapsa —je divné zřizovat novou funkci a nevědět co ten člověk bude dělat.
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Rozhodlo,
že způsob volby druhého místostarosty bude veřejný
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Netřebová)

II. Volí
do funkce druhého neuvolněného místostarosty obce Velké Přílepy Mgr. Marii Válkovou
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 3 zdržel se (Kapsa,Handlová,Netřebová)
III. Revokuje
usnesení č. 124/2014 ze dne 29.10.2014
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 zdržel se (Kapsa,Netřebová)
IV. Schvaluje
udělení podpisových práv k účtům obce Velké Přílepy následujícím zastupitelům : Věra Čermáková,
Mgr. Marie Válková, Ing. Tomáš Hošek, Mgr.Libuše Smidžárová, lng. Kamila Handlová.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 zdržel se (Kapsa,Netřebová)
11. Odměny zastupitelů
Ing. Kapsa _ prosím o vysvětlení, proč tady ten bod máme, Musíme nutně navyšovat nebo je tojen
možnost? Pokud je to jen možnost, není nutné zastupitelům odměny zvyšovat.
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Ing. Morysek — Uvedl, že dle zákona se změnilyjen horní limity pro tyto odměny a není tedy nutné
ihned navyšovat odměny, jen to jen možnost. Dále uvedl, že nezastává názor, že ihned po změně
limitů je musíme navyšovat a tak toto nepodpoří.
Zastupitelstvo obce po projednání a v souladu s s 5 72 a 5 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
I. Schvaluje
Odměny za výkon funkce druhého místostarosty, jako neuvolněného člena zastupitelstva obce, ve výši
stanoveném příslušným nařízením vlády (52/2015 Sb.) o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, částku 15.000 Kč/měsíčně hrubého. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do
funkce druhého místostarosty obce.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 zdržel se (Kapsa, Netřebová)
Il. Schvaluje
Odměny pro předsedy výborů zřizovaných obecním zastupitelstvem ve výši 1663.- Kč/měsíčně
hrube'ho v souladu s maximálními částkami stanovené příslušným nařízením vlády 52/2015 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.
Odměna bude poskytována ode dne 1.4.2016 nebo od zvolení do funkce předsedy výboru po datu

1.4.2016.
Hlasování: 6 pro, 1 proti (Kapsa), 3 zdržel se (Netřebová, Morysek, Handlová)
III. Schvaluje
odměny pro členy zastupitelstva ve výši 703: Kč/měsíčně hrubého v souladu s maximálními částkami
stanovené příslušným nařízením vlády 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády 37/2003 Sb. o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Odměna bude poskytována ode dne 1.4.2016 a
v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Hlasování: 6 pro, 1 proti (Kapsa), 3 zdržel se (Netřebova, Morysek, Handlová)

IV. Schvaluje
odměny pro členy výboru ve výši 1471.- Kč/měsíčně hrubého v souladu s maximálními částkami
stanovené příslušným nařízením Vlády 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády 37/2003 Sb. o
odměnách za výkon funkce členům výboru. Odměna bude poskytována od 1.4.2016 nebo od zvolení
člena výboru po datu 1.4,2016.
Hlasování: 6 pro, 1 proti (Kapsa), 3 zdržel se (Netřebová, Morysek, Handlová)
12. Zvolení členů redakční rady Přílepske'ho zpravodaje
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
zřízení redakční rady Přílepského zpravodaje ve složení: Mgr. Marie Válková, Bc. Jana Netřebová,
Mgr. Jan Vichra, Dr. René Tydlitát, MgA. Zuzana Kučerová
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
13. Stavební výbor při zastupitelstvu obce — personální obsazení
Ing. Kapsa — chci se zeptat, jestli tímto nastane lepší fungování tohoto výboru?
lng. Hošek — 5 lidí spíše najde termín se sejít a 5 lidí spíše najde koncenzus
lng. Morysek _ doufám, že je to garance toho, že vše budeme dostávat včas a že výbor bude fungovat?
Ing. Kapsa/Ing. Kommová — výbor v poslední době pod vedením pana Hoška nefunguje jak má
Ing, Morysek — Zeptal se pana Hoška, zda se nechce vzdát vedení stavebního výboru, vzhledem
k tomu, jak stále uvádí, že nestíhá, když po něm něco chceme, tak by se mu ulevilo.

lng. Hošek — odmítl se vzdát funkce předsedy stavebního výboru a slíbil, že výbor bude fungovat
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje

nove' složení stavebního výboru při zastupitelstvu obce Velké Přílepy a to ve složení:
lng. Tomáš
Hošek — předseda výboru, členové lng. Pavel Válek, Mgr. Jan Vichra, Ing. Radoslav
Mihalka, lng.

Arch. Veronika Kommová.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
14. Smlouva o odstraňování tříděného odpadu FCC Regíos, a.s.
lng. Bečka — museli jsme vyhlásit nové výběrové řízení, protože tam původně byla podmínka
certifikace. Zvítězila firma Regios, která ale je dražší o 743 tis. Kč vyšší oproti původní nabídce
z 1.
kola výběrového řízení. Jediné, co se nám s firmou Regíos podařilo vyjednat,je příslib 80
tis.příspěvku za 4 roky
Ing. Kapsa — když jsme tady před časem byli před schvalováním ceny za odpad pro letošní rok,
tak
jsem říkal, že výběrové řízení není u konce, tak ji nesnižujme. Bohužel se tak stalo a budeme
doplácet
téměř 1 mil. Kč za 4 roky navíc. Je to škoda
lng. Hošek — ano je to pravda aje to 700tis. Když se dělala kalkulace, tak se tam nechávala peřina.
Stále jsem optimistou, že ta částka v letošním roce nebude o tolik větší .
Ing. Morysek — Uvedl, že v podkladech chybí příloha smlouvy, kde má být kalkulace ceny a místo
ní
zastupitelé obdrželi nějaké podivné srovnání. Zeptal se, co to má znamenat.

lng. Bečka — uvedl, že to je srovnání, které poskytla fima Regios pro jedno z následných
jednání

Ing. Morysek — Uvedl, že tento podklad není přílohou smlouvy, jen ž má býtjejí nedílnou
součástí a
tak předložená smlouva vlastně neobsahuje cenu. Dále uvedl, že to srovnání od Regiosu obsahuje
hodnoty neodpovídající plnění rozpočtu. A tedy zde stále uváděná ztráta, vychází z nepřesný
ch čísel
od Regiossu, ale reálně asi bude dostíjiná.

Ing. Morysek _ kolik jsou celkové roční náklady na položce odpady ted' aktuálně? Mě vychází,
že
ztráta bude kolem půl milionu.

lng. Bečka —jájsem vycházel z reálných čísel, kteréjsem dostal
lng. Hošek _ Uvedl, že počkáme, jak to bude vycházet dle plnění rozpočtu
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje

výsledek výběrového řízení pro svoz a odstraňování tříděného odpadu.
II. Pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy na svoz a odstraňování tříděného odpadu, vznikajícího na
území
obce Velké Přílepy, s vítězem výběrového řízení firmou FCC Regíos, a.s..
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Morysek)

Ing. Kapsa — jen chci říct, že firma Regios se zachovala velmi nečestné a vstřícnost obce
vůči této
společnosti by měla být na bodě mrazu
Bod 5. 15 Výsledky výběrového řízení _ rekonstrukce ulice Pod Hajnící byl stažen z programu
16. Žádost o připojení na vodovodní řad Ke Křížku č.p. 3
Ing. Kapsa _ říkali jsme, že když to nebude havarijní stav, což v tomto případě není, tak nebudeme
nikoho připojovat
lng. Bečka — otázkou je nejen kvalita i kvantita vody

Ing. Morysek — ptám se, proč tu není žádost p. Čonky na připojení 300 lidí, jehož žádost
už byla
podána někdy v listopadu?
p. Čermáková _ projednávali jsme to na pracovní poradě. Odpověď jsme již zaslali
Ing. Morysek — ale porada nemá žádnou vahu, já žádám, aby toto bylo projednáno na zastupitel
stvu.
Na pracovní poradě jsem Vás upozornil, že toto je v kompetenci zastupitelstva a ptal jsem
se, jak je
možné, že pan místostarosta Hošek připravuje odpověď, an iž by to projednalo zastupitelstvo.
Paní
Smidžárová tam uvedla, že pan Hošek jen připravuje podklad najednání zastupitelstva. Nyní
tedy
máme jednání zastupitelstva a materiál nemáme předložen k projednání. Jak je možné, že
pan Hošek
překročil sve' pravomoci a odpověď bez vědomí zastupitelstva již zaslal? Jaké bylo to stanovisk
o?
Ing. Hošek — Stanovisko bylo, že nemůžeme připojit.
Ing. Morysek — Uvedl, že je podivné, když zde jsou předkládány zastupitelstvu žádosti o jednotlivá
připojení v obci a žádost o připojení zhruba 300 lidí aještě zjiného katastru mu předloženy nejsou.
Dále uvedl, že nelze volně napojovat ani v obci, že právě na to investoři, jako pán Čonka čekají,
aby
prokázali, že obec nemá žádná omezení a může volně napojovat, ale to by pak vedlo k výpadkům

v zásobování vodou a ohrozilo by tak naše občany. Pokud tedy máme někoho napoj it, takjen
z havarijních důvodů a dočasně, tak,jak to bylojiž kdysi požehnáno z Ministerstva Zemědělst
ví.
Ing. Kapsa — nemůžeme paní požádat o doložení rozboru vody tak jako jsme to dělali v obdobnýc
h
případech dříve?

p. Čermáková — ale ano můžeme. Stahujeme tento bod do doložení rozboru
17. Žádost () pojmenování ulice
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Rozhodlo
na základě ustanovení 528 odst. 1 a 5 84 odst. 2, písm. q zákona č. 128/200 Sb, o obcích, ve
znění
pozdějších předpisů, vytvoření nového názvu ulice v obci Velké Přílepy.
Ulice Weisova — pro všechny nemovitosti přístupné z par. č. 367/5 — ostatní komunikace v
k.ú_ Velké
Přílepy.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

18. Stavební úřad - navýšení ojedno pracovní místo
p. Cennáková — přečetla zdůvodnění lng. Kuchařové s tím, že ten nový zaměstnanec se bude
hlavně
věnovat přestupkům, čemým stavbám a vybíráním pokut, tzn., že by si měl tzv. na sebe vydělat.
Lng. Kapsa — navrhují příjmout jej na dobu určitou stím, že před koncem lhůty to zastupitelé
vyhodnotí a pak se uvidí, jestli to má opravdu smysl
Ing. Morysek —já bych navrhoval dát do usnesení konkrétní náplň práce toho nového člověka ato,
že
se bude zejména starat o správní řízení ve věci černých staveb, jak tu hlavně bylo argumento
váno
Zastupitelstvo obce po projednání

I. Souhlasí
s navýšením personálního obsazení stavebního úřadu o jedno místo referenta na plný úvazek, na
dobu
určitou na 18 měsíců. Pracovní náplní zaměstnance bude zejména správní řízení ve věci černých
staveb.
II. Pověřuje
starostku obce vypsání výběrového řízení na obsazení této pozice.
Hlasování: 10 pro, () proti, 0 zdržel se

19. Rozpočtové opatření č. 1 Rozpočtu obce pro rok 2016
Ing. Morysek — Poděkoval panu Hoškovi, jako správci rozpočtu, že konečně po roce a půl,
co to
finanční výbor opakovaně žádal, konečně dostávají zastupitelé změnu rozpočtu i s údaji o změnách
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hodnot celých paragrafů a také se změnami limitů, ač pan Hošek tak dlouho
tvrdil , že to není nutné a
dělat to nebude.

paní Doubková — uvedla, že nyní již to zadávají do účetního programu a vyjede jim
to pak samo
Ing. Morysek — vyjádřil uspokojení, že tojíž konečně jde
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
předložené rozpočtové opatření č. ] Rozpočtu obce na rok 2016. které je přílohou zápisu.
Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením & 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: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
20. Žádost účetní obce — převedení kompetencí, revokace usnesení 143/2015

Ing. Morysek — Upozornil nato, že pokud bude usnesení schváleno tak,jak je navrženo
, bude si moci
vedení obce měnit závazné parametry rozpočtu v podstatě, jak chce a zastupitelstvo zcela
ztratí
kontrolu na změnami rozpočtu a vedení obce bude moci udělat s rozpočtem takřka cokoli.
Paní Doubková — oponovala, že toto tím není zamýšleno

Ing. Morysek — Uvedl, že ale bohužel tak je to formulováno
Ing Kapsa a Ing. Morysek - navrhli několik úprav textu, aby byly změny omezené na celkovou
částku
50 tis. Kč u výdajů mezi dvěma zastupitelstvy a zastupitelstvo je následně muselo schválit,
aby mělo
přehled, co se změnilo.

Zastupitelstvo obce po projednání
I. Revokuje
bod 111. usnesení č. 143/2015 ze dne 21. 12. 2015
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
11. Stanovuje
v souladu sš 102 odst. 2 písm. a) a 5 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdější
ch
předpisů, kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a) Na příjmové straně rozpočtu:
navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového zapojení účelovýc
h

dotací v případě, že zastupitelstvo schválilo účast při podání žádosti o transfer nebo jsou transfery
poskytovány na základě právních předpisů. Tyto prostředky starosta zapojuje do výdajů do
nerozdělené rezervy
b) Na výdajové straně rozpočtu:
navýšení závazného ukazatele do výše 50 000 Kč v období mezi jednotlivými zasedáními
zastupitelstva. Navýšení závazného ukazatele musí být financováno snížením jiného závazné
ho
ukazatele na výdajové straně nebo zapojením financování (nespecifikovaná rezerva 56171
položka

5901či položka 81 15) nebo reálným a odůvodněným zvýšením příjmů. Celková změna výdajové
stránky rozpočtu může být v maximální výši 50 000 Kč ve sledovaném období. Následně tato
změna
musí být schválena zastupitelstvem obce na nejbližším zasedání
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
21. Rozpočtový výhled obce
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
v souladu se zák. č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních samosprávních rozpočtů
a
s novelizací zák. č. 57 /2004 Sb., rozpočtový výhled obce dle předloženého návrhu, kterýje
přílohou

zapisu.
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Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

22. Zrušení místního rozhlasu
Zastupitelstvo po projednání

I. Ruší
obecní rozhlas. Nadále budou infomace poskytovány prostřednictvím jiných sdělova
cích prostředků,
zejména pomocí webových stránek obce a systémem Mobisys.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
23. Oprava komunikace Pod Lomem — vlastnické vztahy
Ing. Morysek _ Vznesl dotaz, proč jsme obdrželi tento podklad k projednání, když u jiných
projektů si
toto obec řeší s majiteli pozemků sama a přímo. Ptal se, proč se tímto maji zastupit
elé zabývat & vše
se tak zdržuje.
Starostka Čermáková — Uvedla, že kdyby někdo z majitelů nesouhlasil s břemene
m pro výstavbu
silnice, mohl by to být problém.
Ing Morysek — Uvedl, že toto obvykle obec předjednává s majiteli a pokud by ten problém
nastal a
mělo by k tomu něco zastupitelstvo řešit, tak by to pak mělo smysl zde projednat. Dále uvedl,
že
občané z ulice Pod Lomem komunikacijistě chtěj í,jsou zde aje možno sejich přímo zeptat.
Z řad přítomných občanů, kterých se to týká, bylo řečeno, že s věnováním pozemků pod
komunikací
obci problém nemají. Bod se stáhnul.
24. Předžalobní výzva obyvatel ulice Pod Lomem
Po delší diskuzi s občany z ulice Pod Lomem bylo dohodnuto, že celou věc nedají
k soudu pokud
dostanou zaruky, že vedení obce nebude dále oddalovat vybudování povrchu v ulici pod
Lomem, a tak
bylo zastupiteli navrženo usnesení, které bude garantovat konkrétní kroky obce včetně
termínů.
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením výběrového řízení na veřejnou zakázku zbudování povrchu komunikace
v ul, Pod lomem
dle aktuální projektové dokumentace a to s vyhlášením do konce měsíce května, 5 předpokládaným
termínem plnění v 2. polovině roku 2016. Během měsíce dubna obec podá žádost o stavební
povolení
na tento projekt.

III. Ukládá
starostce obce, aby podání stavebního povolení a výběrové řízení zajistila

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 zdržel se (Čermáková, Hošek)
25. Zrušení Výboru pro komunikaci s veřejností
Zastupitelstvo obce po projednání
l. Ruší
Výbor pro komunikaci s veřejností při zastupitelstvu obce Velké Přílepy
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
26. Diskuze s občany
p. Palkoska — šlo by naj ít 2—3 sběmá místa po obci, kam by se dalo uložit ořezané větve ke
štěpkování?
Ing. Bečka — ano, najdeme

p. Martínková- Informovala o výsledcích ankety
p. Tydlitát _ ohledně odkupu „trojúhelníků“ pozemků od CIB Property. Dostali jsme od firmy
ceny za
ten odkup, které jsou nehorázně vysoké a nesmyslně rozdílné. Dále se v dopise odvolávaj
í na obec.
Chtěli jsme se zeptat, jestli o tom něco víte a jaké máte vztahy s touto firmou?
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p. Čermáková — vůbec nic o tom nevíme a žádné vztahy s nimi nemáme
.
p. Tydlitát — chtěli jsme vás požádat, jestli byste nám s tím nějak pomohl
i?
p. Čermáková — pošlete mail a domluvíme se na schůzce, kde to projed
náme
Ing. Kapsa — ta firma se zachovala velmi podivně, když od různých
lidi požaduje diametrálně odlišné
ceny za metr pozemku od 2 do 5 tisíc. Protože je to neetické, mohla
by lidem obec pomoci a zároveň
na tom vydělat peníze do obecního rozpočtu. Pokud by převzala veřejná
prostranstv včetně
trojúhelníků jak se dříve předpokládalo a pak trojúhelníky prodala za nějakou
akceptovatelnou cenu,

např. ty 2 tisíce za metr, mohla by na tom odhadem vydělat do rozpočtu, napříkl
ad na opravy silnic,
cca půl milionu koru.

27. Různé
Ing. Hošek — přednesl návrh úkolu pro finanční výbor.

Ing . Morysek — Upozornil na to, že nemá oprávnění k jednání s finančn
ími ústavy v těchto

záležitostech a pokud má úkol splnit, potřebuje pověření od obce k jednání
s finančními ústavy v této
zálžitosti.
Ing. Hošek — Slíbil pověření dodat.

Zastupitelstvo obce po projednání

I. Ukládá
Finančnímu výboru při obecním zastupitelstvu vyhodnotit do konce května
2016 nejvýhodnější
nabídku na úročení volných finančních prostředků obce pomocí spořící
ch účtů nebo termínovaných
vkladů. Případná výpovědní lhůta nesmí překročit 12 měsíců. Předpokládan
ý objem finančních
prostředků byl stanoven na 15 000 000 Kč.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 zdržel se (Kapsa,Morysek)
28. Závěr
Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 01:20 hodin.
Uplně znění zasedání je zaznamenáno na CD, které je součástí tohoto
zápisu.

Věra Čermáková, starostka

Mgr. Marie álková
ověřovatelka

Ing. Tomáš Hošek
ověřovatel
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