EPY
Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

dne 12.09.2018

Přítomni:

9 členů ZO

Věra Čermáková, lng. Tomáš Hošek, Mgr. Bc, Marie Válková (odešla 23:00 hod.), lng.
Richard Kapsa, Ing. Petr Morysek, Mgr. Libuše Smidžárova', PhDr. Jitka Šimková
(odešla v22100 hod.), lng. David Bečka, ing. Kamila Handlová (přítomna od 21:02
hod.)
Omluveni:

Ing. Lubomír Šembera, Mgr. Radoslav Mihalka

1. Zahájení
Zastupitelstvo obce se sešlo v 19,00 hodin. Zasedání bylo zahájeno v 19,07 hodin a předsedá mu

pání starostka, která konstatovala přítomnost 8 členů zastupitelstva, což je usnášeníschopný stav.
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání volí
Voli:
a) Zapisovatele: Radka Linhartová
b) Ověřovatele zápisu: lng, Richard Kapsa, Mgr. Bc. Marie Válková
c) Návrhová komise: Ing. Tomáš Hošek, Ing. David Bečka

Hlasování: Pro 8

Proti

Zdrželi se

(19:08 — 19:10 Pan Kapsa se vzdálil)

3. Kontrola usnesení předchozího jednání zastupitelstva a schválení programu jednání
Pani starostka prošla usnesení z předchozího jednání zastupitelstva. Pan Kapsa vznesl připomínku:
Vzápisu z 12.07.2018 je uvedeno, že se neomluvil ze zasedání. Konstatoval, že je to pravda a jde o
záměrně neomluvení na protest proti tomu, že nebyl na rozdíl od ostatních zastupitelů osloven
s termínem, kdy se zasedání konalo. Pan Morysek konstatoval, že podepsal pouze usnesení a zápis

odmítl podepsat s výhradou, která byla doručena obci a týkala se toho, že zápis neodpovídal průběhu
zasedání a zápis doplněný dle nahra'vky zasedání připojil ke své připomínce, kterou na obci předložil.

Poděkoval, že byla výhrada vyvěšena.
Dále paní starostka přečetla navržený program. (Příloha č. 1)

OCX

o;

Pan Hošek navrhl vložení bodu:
. 20) Kupní smlouva na převod pozemků ve Wichterleho ulici
. 21) Světelná signalizace na ui. Pražská x Kladenská

. 22) Záměr pořízení projektové dokumentace na budovu tělocvičny ZŠ
č. 23) Darovací smlouva

a stažení bodu č. 6) Smlouva o budoucí plánovací smlouvě — OC Přílepy. Čeká se na vyjádření
právničky ke smlouvám.
Pan Kapsa vznesl připomínku, že se mu nyní zdá nekoncepční dělat projektovou dokumentaci na
tělocvičnu, pokud obec nemá jasno, jak bude vypadat centrum obce. Pan Hošek sdělil, že obec má
k dispozici 2 architektonické studie. Pan Kapsa uvedl, že právě proto, že jsou dvě studie a ještě není

vybrána vítězná, takje nesmysl zadávat projektovou dokumentaci, Proběhla diskuse mezi zastupiteli o
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nedošlo k černým scénářům, kdy pan Hošek a někteří další uváděli, že se jedná o nefunkční projekt,
který nebude fungovat. Pan Hošek odpověděl, že se dělalo několik zásadních změn v technologii, kdy
se překopávalo potrubí, aby nedocházelo kucpávání. Pan Morysek se podivil, že zastupitelstvo

neschvalovalo žádné finanční prostředky. Pan Hošek konstatoval, že to proběhlo vrámci reklamací.
Pan Morysek odpověděl, že šlo asi o běžné opravy a proč se pan Hošek s tím dříve nepochlubil. Paní
starostka odpověděla, zastupitelstvo bylo o opravách informováno. Dále informoval o schůzkách
s pořizovatelem územního plánu, kdy byly sděleny připomínky kveřejněmu projednávání UP„ Další
schůzka za cca měsíc. ÚP s úpravami bude předložen k 2. veřejnému projednávání. Pan Špindler se
zeptal, zda existuje zadávací dokumentace pro pořizovatele ÚP a zda může být zveřejněna. Pan
Hošek odpověděl, že dokumentace je zveřejněna na stránkách obce. Dále se zeptal, zda dojde
k vyjmutí koridoru pro přeložku |l/24O z nového ÚP. Pan Hošek odpověděl, že ano. Dále informoval,
že Středočeský kraj dal na koridor stavební uzávěru a odhadl, že veřejné projednávání by mohlo být
prosinec 2018, leden 2019. Pan Kapsa vznesl dotaz kSenior oáze. Má obavy, aby vUP byly
zaneseny požadavky obce a do budoucna se zabránilo přeměně na bytové domy. Pan Hošek
odpověděl, že toto projednával s pořizovatelem UP, který mu sdělil, že pokud účel budovy splňuje
z 50%, tak je to v pořádku. Pan Kapsa se ptal, zda pořizovatel dostal jasně nadefinováno, co obec

požaduje a jakou formou. Pan Hošek odpověděl, že požádal pořizovatele, kterému byly předány
schválené smlouvy, aby prověřil, zda ÚP odpovídá tomu, co je uzavřeno ve smlouvách s ohledem na

zájmy obce. Pokud ne, tak aby navrhl postup, jak toho docílit. Pan Kapsa odpověděl na dotaz pana
Zaviačiče, že se snažil, aby byl zájem obce uveden ve smlouvách, ale také ošetřen v UP pro případ
přeprodáni projektu jiné společnosti, která by již nebyla vázána smlouvou sobcí. Aby nevznikl jiný
projekt než senior dům. Paní Aulická sdělila, že v ÚP je areál určen pro bydlení nebo občanskou
vybavenost, Probíhá územní řízení, kde je podmínkou uzavření plánovací smlouvy, jsou vymezeny
podmínky pro bydlení a občanskou vybavenost. Pan Morysek se zeptal, jak se dá do UP definovat
sociální bydlení. Paní Aulická sdělila, že toto definovat nelze.

Pan Kapsa se dále zeptal, jaké jsou náklady na architektonické návrhy centra obce, Paní starostka
odpověděla, že to jsou náklady ve výši, které odsouhlasilo zastupitelstvo. Pan Kapsa oponoval, že
architektonická soutěž byla zrušena a toto je nabídkové řízení, které zastupitelé neschvalovali. Paní
starostka sdělila, že 20 tis. pastelkovně a komisí architektů, která bude rozhodovat 500,— Kč/hod. Pan
Hošek sdělil, že nyní jsou celkově náklady cca 50 tis. Kč. Pan Morysek sdělil, že obec uskutečnila
neschválené nabídkové řízení, u něhož nejsou známé celkové náklady. Pan Hošek oponoval, že je
platná směrnice, kdejsou dány pravomocí starostky.

Paní Smidžárová přednesla zprávu finančního výboru, který se sešel 30.08.2018. (Příloha č. 3).
V rámci zprávy mimo jiné konstatovala, že finanční výbor posuzoval Rozpočtové opatření č. 5. Pan
Kapsa v návaznosti na to vznesl dotaz, jak mohlo být posuzováno Rozpočtové opatření č. 5, které
zastupitelé obdrželi až dnes odpoledne s vysvětlením, že nebylo dříve k dispozici. Pan Hošek
odpověděl, že v momentě, kdy je schváleno jedno Rozpočtové opatření, tak se otevírá nové a
zaznamenávají se změny. V době kontroly bylo nové opatření již otevřeno. Pan Kapsa se zeptal, proč
nedostali zastupitelé toto opatření před týdnem a případné změny se tam mohly na zasedání doplnit.
Pan Hošek odpověděl, že to takto udělal dříve a bylo mu sděleno, že dělá v podkladech chaos a má
dávat poslední verze. Podklady předkládá stejné jako předchůdce pan Morysek, který 2 hodiny před
zasedáním dodělával rozpočet. Pan Morysek oponoval, že ano občas se stávalo, ale ne vinou správce
rozpočtu, ale těch, kdo na poslední měli požadavky na změny rozpočtu, nebo když na účetní neměla

dříve čas, než v den zasedání. Dále konstatoval, že je otázkou, co mohl finanční výbor posuzovat na
nekompletním rozpočtovém opatření.
Pan Bečka informoval za výbor pro životní prostředí o vypsání dotací od MZ na rekonstrukci, opravy a

odbahnění nerybolovných rybníků a malých vodních nádrží ve vlastnictví obce. Maximální výše je 80%
uznatelných nákladů. Paní starostka kontaktovala paní Kotoučkovou, která zpracovává dotace pro
obec. Žádosti se podávají do 15.01.2019. Pan Kapsa se zeptal na počet hostů ve hmyzích hotelích.
Obec je nemá spočítány. Pan Bečka sdělil, že je nainstalována monitorovaná ptačí budka. Zatím je
prázdná.

5. Diskuze s občany
Paní Martínková vznesla připomínku ke zveřejňování údajů na webových stránkách obce. Chybí jí
připomínka o konání zasedání 2 dny před konáním. Požaduje zveřejňování data konání zastupitelstva
a dalších akcí v nadpisech zprávy. Uvedla, že chce, aby tato informace byla i na hlavní stránce
v aktualitách a nejen na úřední desce a v aktualitách jdou vidět data zveřejnění a stažení zprávy, což
může být, bez informace o termínu konání zastupitelstva, pro občany matoucí.
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Pan Dias se zeptal, jak dopadla dražba schválená na posledním zastupitelstvu. Paní starostka
odpověděla, že dražba byla vpondělí zrušena. Dále se pan Dias zeptal, zda si paní starostka

pamatuje projednávání opravy silnice na Tursko s panem Motalem, který tvrdí, že to projednával
spaní starostkou. Paní starostka oponovala, že žádná takové jednání neměla. Dále se pan Dias
zeptal, zda se pan místostarosta zúčastnil předávání dožínkových věnců a přemýšlí, čím se zasloužil
o jeho úrodu.

6. Smlouva o budoucí plánovací smlouvě - OC Přílepy
Bod byl stažen. Pan Morysek sdělil, že k předloženým smlouvám, má několik dotazů a zásadních
připomínek a rád by o nich jednal alespoň v bodě Různě, i když byly nyní z programu staženy.
7. Název územně plánovací dokumentace obce

Pan Hošek informoval, že důvodem pro toto usnesení jsou různé nazvy plánovací dokumentace.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
Schvaluje název nové územně plánovací dokumentace obce Velké Přílepy, pořizované na
|,
základě usnesení č. 62/2011 Zastupitelstva obce Velké Přílepy ze dne 29.06.2011, jako
„územní plán Velkých Přilep“
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
Usneseni bylo přijato

Pan Kapsa upozornil na to, že panu Moryskovi chybí v přehledu jedna jeho akceptovaná připomínka
k UP podaná v Černošicích. Pan Hošek doporučil obrátit se na paní Zvěrevovou.

8. Revokace usnesení č. 52/2018 ze dne 28.05.2018
Pani starostka informovala, že sejedná 0 již schválené smlouvy 5 KB — IMMOBILIEN s.r.o. Pan Hošek
oznámil, že společnost se nedohodla s bankami o poskytnutí bankovní záruky. Bylo by to pro ně příliš
drahé. Společnost nabídla, že poskytne kauci na účet obce.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.
Revokuje své usnesení číslo 52/2018 ze dne 28.5.2018
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdrželi se

Usnesení bylo přijato
9. Senior oáza Kamýk
Paní starostka informovala, že se jedná o 3 smlouvy. Dvě smlouvy zůstávají beze změny. V další je
změna z bankovní záruky na složení kauce na účet obce. Pan Kapsa se zeptal, zda smlouvu viděla
právnička. Paní starostka odpověděla, že ne. Pan Kapsa apeluje na to, aby smlouvy zásadního

charakteru a jejich změny před předložením zastupitelům ke schválení vždy posoudil právník, a to i
z důvodu, že část zastupitelů hlasuje bez toho, aby si podklady přečetla. Dále si není vědom, že by
zastupitelstvo schvalovalo technickou zprávu. Vtechnické specifikaci je nastaven limit pro provoz

stavební mechanizace od 6 hod do 22 hod, Na zastupitelstvu bylo projednáváno, že se nastaví, tak
aby nedošlo ke kolizi s ranní špičkou. Bylo projednáváno, že nejdříve začnou jezdit po 8 hod. ráno a
skončí nejpozději ve 20 hod. Paní Aulická sdělila, že toto bude řešeno ve stavebním povolení, kde
obec podá námitku.

,

Pan Špindler se zeptal, zda můžou občané získat seznam připomínek k UP. Seznam není možný
zveřejnit, bude zveřejněno až vypořádání připomínek při projednávání. Pokud tam připomínka občana
nebude, může podat stížnost. Pan Zaviačič se zeptal, jaká je kupní cena ve smlouvě sKB —
IMMOBILIEN s.r.o. Pan Hošek sdělil, že kupní cena je 1000,- Kč. Pan Kapsa odpověděl, že je to

nulový závazek pro obec. Pro společnost je lepší, aby pozemky prodala obci a poskytla dar, za který
to obec koupí.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I.

schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku mezi KB — IMMOBILIEN
sro. IČ: 26082021 a obcí. Poskytnutý dar je obec oprávněna použít na údržbu, opravy, rozvoj
a posílení vodovodní nebo kanalizační infrastruktury obce.

ll.

Ill.

schvaluje předloženou plánovací smlouvu mezi KB — lMMOBILlEN s.r.o. IČ: 26082021 a obcí.

Předmětem smlouvy je výstavba a podmínky předání veřejné infrastruktury obci, která je
součástí projektu „Senior oáza Kamýk“. Pojem bankovní záruka bude změněn na pojem kauce
v celé smlouvě.
schvaluje předloženou kupní smlouvu na nemovitosti mezi KB — IMMOBILIEN sro IČ:
26082021 a obcí. Předmětem smlouvy je nabytí pozemků parč, 52/1 a 200/6 vše v k.ú. Kamýk
u Velkých Přílep.

Smlouvy jsou přílohou č. 4 zápisu.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
Usnesení bylo přijato
10. Pronájem nebytových prostor Pražská č.p. 130
Pani starostka informovala, že obec obdržela 2 nabídky. Od firmy Futurie s.r.o. (dětské centrum) —
nabízená cena 110,- Kč/m2. Paní Hesslerová nabízí 100 Kč/m a ráda by rozšířila sortiment již
fungujícího obchodu. Proběhla diskuse mezi zastupiteli o předložených nabídkách a způsobu využití
prostor.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

l.

Souhlasí s pronájmem nebytového prostoru v přízemí nemovitosti Pražská č.p. 130 o výměře
54,5 m2 jako plocha obchodu paní Mgr. Elišce Hesslerove lČ: 76037622 nabízející měsíční
nájem 100 Kč/m2 bez DPH, Uvedené nájemné neobsahuje cenu za energie. Nájemní smlouva

||.

bude uzavřena od 1.10.2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Souhlasí s tím, aby k 01.10.2018 skončila platnost již uzavřené nájemní smlouvy s paní Mgr.
Eliškou Hesslerovou IČ: 76037622 na původní prostory v nemovitosti Pražská č.p. 130 o

výměře 17 m2.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdrželi se

Usnesení bylo přijato
11. Žádost o koupi části pozemku 236/1 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep

Paní starostka informovala o žádosti paní Mariany Dvořákově na část pozemku v ulici Ke Křížku.
V diskusi zastupitelé vyjádřili nesouhlas s prodejem a navrhují podání žádosti o vytyčení parkovacího
místa a úhradu dle platného sazebníku.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
I.
Zamítá žádost Mariany Dvořákové o odkup části pozemku parč. 236/1 v k.ú. Kamýk u Velkých
Přílep.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
Usnesení bylo přijato

12. Smlouva o zřízení věcného břemene — par. č. 190/31 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
Paní starostka informovala, že byla již uzavřena smlouva o smlouvě budoucí odsouhlasená
zastupitelstvem.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.
Souhlasí s uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parč. 190/31 k.ú, Kamýk
u Velkých Přílep ve prospěch ČEZ Distribuce as. IČ 24729035 za cenu jednorázové náhrady
ve výši 50 000 Kč bez DPH.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdrželi se

Usnesení bylo přijato
13. Smlouva o zřízení věcného břemene — par. č. 35/1, 35/2 a 3513 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
Paní starostka informovala, že se jedná o lokalitu u bývalé synagogy — Kladenská ulice.
(21:02 se dostavila lng. Handlová)

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

|.

Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti na pozemcích par.č.

35/1, 35/2 a 35/3 vše v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. IČ
24729035 za cenu jednorázové náhrady ve výši 50 000 Kč bez DPH.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržela se 1 (Handlová)
Usnesení bylo přijato
14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě — par. č. 243/1 v k.ú.
Kamýk u Velkých Přílep
Paní starostka informovala, že se jedná o stavbu Polyfunkčniho domu. Smlouva je schválena Radou
Středočeského kraje,
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.
Souhlasí s uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
Středočeským krajem a obcí Velké Přílepy na pozemku par.č. 243/1 k.ú. Kamýk u Velkých
Přílep ve prospěch obce Velké Přílepy.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
Usnesení bylo přijato

15. Žádost o odstranění kontejnerů na tříděný odpad z obytné zóny
Pani starostka informovala o podání žádosti od pana Zbyňka Stary. Jde o lokalitu ulice Peškova.
Lokalitě je věnována zvýšená pozornost. Odváži se častěji. Stížnost je podaná na časné ranní hodiny
svozu. Zastupitelé diskutovali o době svozu a místu umístění kontejnerů. Obec bude jednat o změně
času svozu — přeplánování.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

|.
ll.

Se zabývalo žádosti na odstranění kontejnerů na tříděný odpad v ulici Peškova na základě
žádosti lng. Stary.
Konstatuje, že nenašlo žádné vhodné místo pro přemístění uvedených kontejnerů.

III.

Obec vstoupi dojednání se svozovou firmou ohledně úpravy časového harmonogramu svozu.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
Usnesení bylo přijato
16. Výběrové řízení „Polyfunkční dům obce Velké Přílepy“
Paní starostka informovala, že do výběrového řízení se přihlásila pouze 1 firma. Obec hledala cesty

jak snížit nabízenou částku, která je vyšší než obec předpokládala. Pan Hošek sdělil, že obec má
přislíbenou dotaci ve výši 25 mil. Kč. Obec se bude podílet na nákladech ve výši cca 14 mil. Kč.
V letošním roce musí být prostavěno 8 mil. Kč, Paní Aulická sdělila, že smlouva umožňuje, některé
věci si zajistit sami. Úspora se našla na gastru. Pan Kapsa se zeptal, jaká byla původně plánována
cena. Paní starostka sdělila, že částka 36 mil. Kč bez DPH. Proběhla diskuse mezi panem Moryskem

a panem Hoškem o výši DPH a částce, kterou bude obec platit, Bez DPH zaplati obec 13 mil. Kč,
s DPH zaplatí 22 mil, Kč. Proběhla diskuze mezi zastupiteli a paní Aulickou o předložené nabídce a
případnému odložení na další rok a výstavbě za vlastní zdroje obce.
Pan Špindler se zeptal, zda tato investice ohrozí rozpočet obce na příští rok. Pan Hošek odpověděl,
že neohrozí. Obec má dostatek prostředků, aby tuto investici zvládla i bez dotace.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

I.

Schvaluje vítěze výběrového řízení na projekt „Polyfunkční dům obce Velké Přílepy“ společnost

Il.

INGBAU CZ sro Kč 25941127 s nabídkovou cenou 39 922 067,90 Kč bez DPH.
Pověřuje starostku obce k podepsání smlouvy s vítězem výběrového řízení za podmínky, že
bude současně podepsán Dodatek č.1 této smlouvy. Výsledná cena díla po uzavření Dodatku

č.1 je 38 820 508,10 Kč bez DPH. Dodatek č.1 je přílohou zápisu č. 5 zjednání zastupitelstva.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Morysek)
Usnesení bylo přijato

17. Poptávkové řízení „Výběr projektanta — Posílení vodovodní sítě obce Velké Přílepy v úseku
Vodojem — ATS“

Pan Hošek informoval, že se jedná o posilování a rozšiřování zkapacitňování páteřního vodovodního
řadu v obci. Realizace stabilizuje tlaky vody v obci. Proběhne seznamování občanů s průběhem akce
v ulici Nová. Byly osloveny 4 firmy. Pan Morysek upozornil, že jen jedna firma požaduje hydrogolický
průzkum a proběhla diskuze o riziku obce, když projektantovi nezajistí před zpracováním projektu
tento podklad. Paní Aulická odpověděla, že rizikoje minimální, že se jde v trase vedení. Pan Kapsa se

zeptal, zda se bude výměna dělat za provozu. Paní Aulická sdělila, že se jedná o přiložení
k současnému vedení.

(21:34 - 21:37 Pan Kapsa se vzdálil)
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.
Schvaluje vítěze poptávkového řízení „Výběr projektanta — Posílení vodovodní sítě obce Velké
Přílepy v úseku Vodojem - ATS“ společnost Hadraba sro S nabídkovou cenou 174 500 Kč bez
DPH,
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdrželi se

Usnesení bylo přijato

18. Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtu obce Velké Přílepy pro rok 2018
Pan Hošek sdělil, že velké akce, které se letos neuskuteční, jsou přeloženy do rezervy. Pan Morysek
projevil radost, že pan Hošek po 4 letech konečně dal na jeho připomínky a snažil se srovnat skutečný

stav plánovaných akcí a rozpočet. Pan Hošek dále uvedl další informace kzměně rozpočtu. Přesun
do rezervy — rekonstrukce ul. Nová (zůstávají projekční práce), revitalizace vodní nádrže. Jsou
ponechány prostředky na výměnu kanalizačních vpustí v ul. B. Němcové (cca 300 tis.). Náklady na
opravu 1 kanalizační vpusti jsou cca 30 tis. Kč. Vložen náborový příspěvek ZŠ (3 zaměstnanci) a
finance na volby Pan Kapsa se zeptal na navýšení příjmů z hazardu, kdyžje na území obce zakázán.
Pan Hošek odpověděl, žejde o přerozdělování centrálních daní od státu. Dále se pan Kapsa zeptal na

nárůst příjmů z úroků. Pan Hošek odpověděl, že jde o nárůst z prostředků uložených na
termínovaných účtech schvalovaných zastupitelstvem. Pan Hošek informoval obecně o další nabidce
na možnost zhodnocení od PPF stím, že se s ní zatím nestihl zabývat. Další dotaz byl na nárůst
nákladů na kulturní akce 50 tis., který je způsoben větším počtem divadélek, letní kino (větši provoz
CVA). Pan Morysek se zeptal na částku navýšení akce na oslavy 100 let ČR. Tuto akci pan Morysek
nezaznamenal projednávání na zastupitelstvu. Pan Hošek uvedl, že akce byla projednávána na

poradě zastupitelstva. Pan Hošek odpověděl, že na akci 100 let ČR je částka Kč 50 tis. Dalších 40
tisíc Kčje nárůst nákladů na jiné kulturní akce.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy bere na vědomí Změnu rozpisu rozpočtu č. 2 rozpočtové změny
roku 2018, která byla schválena dne 6. 8. 2018 v pravomoci starostky obce.

(21 :57-22210 Paní Válková se vzdálila — nehlasovala)
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pro projednání
I.

schvaluje předložené Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na rok 2018, které je
přílohou zápisu, v rámci kterého nebude využit bod 6 a 37. 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 se nemění.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení bylo přijato
(Příloha č. 6)
19. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Velké Přílepy na období 2018-2020

Pani Šimková odešla ve 22:00 hod.
Pan Hošek sdělil, že výhled byl vyvěšen Pan Kapsa se zeptal, zda výhled dělala i školka. Paní
Smidžárová odpověděla, že ne. Není žádná změna. Pan Morysek upozornil, že je tam uveden velký
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nárůst příspěvku od obce a zeptal se, zda
to obec se školo

u projednávala. Pan Morysek oponoval
s tim, že toto předkládá příspěvková organizace
zřízená obcí jako svůj finanční plán na několik
let a
obec, jako zřizovatel, pokud to schválí, zavaZUje
se k tomu, že jej dodrzí a pak tedy může škola
žádat

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.
Stahuje bod Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ
Velké Přílepy na období 2018—2020
Hlasování: 6 pro, 1 proti (Válková), zdržel se
1 (Kapsa)
Usnesení bylo přijato
20. Kupní smlouva o převodu vlastnictv
i nemovité věci na pozemky par. č. 182/2
07, 1821211 a
182/213 vše v k.ú. Kamýk u Velkých

Přílep

Paní starostka informovala, že se

jedná o kupní smlouvu se společností Stavebni
řemesla — Zeman,
s.r.o. na 3 pozemky (ul. Wichterleho), Navrž
ená cena je 50,- Kč/mz.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l.
schvaluje předloženou kupní smlouvu ve prosp
ěch obce o převodu vlastnictví nemovité věci
na
pozemky par. č. 182/207, 182/211 a 182/2
13 vše vk.ú. Kamýk u Velkých Přílep za
celko
vou
cenu 20 400 Kč.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
Usnesení bylo přijato

21. Smlouva o světelném signalizačním zaříz
ení
Paní starostka informovala, že se jedná o
výstavbu světelné křižovatky v obci. Smlouva
mezi
Středočeským krajem (KSUS) a obcí. Smlo
uva je schválena usnesením Rady Střed
očeského kraje.
KSUS vybuduje světelné signalizační zařízení
v centru obce a obec bude hradit náklady na
elektřinu.
Po 5 letech by mělo dojít k převedení na obec.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po proje
dnání
|.
Schvaluje předloženou smlouvu o světe
lném signalizačním zařizení mezi Střed
očeským
krajem zastoupeným Krajskou správou a
údržbou silnic Středočeského kraje, pc. a
obci Velké
Přílepy.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdrželi se

Usnesení bylo přijato
22. Záměr pořízení projektové dokument
ace na budovu tělocvičny ZŠ
Pan Hošek navrhl staženi tohoto bodu. Probě
hla bouřlivá diskuse k tomuto bodu mezi
zastupiteli, pan

tělocvičnu jenom proto, aby si mohl zjišťovat infor
mace, protože tato zjištění již se dělala více než
před
rokem a to v rámci přípravy architektonické soutě
že na centrum, kde zadání parametrů tělocvičny
je
součástí dokumetace, která se několikrát proje
dnávala a návrh usnesení k tomuto bodu, který
předlo
žil pan Hošek, je „

záměr pořízení projektové dokumentace
na budovu tělocvičny.„“ a to není
totéž co nyní pan Hošek uvádí, tedy jen jakés
i obecné zjištova'ní záměru, aby měli zastupitel
é
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informace. Podle pana Moryska jde o lživé tvrzení, jako jsme u pana Hoška bohužel často v těchto

projektech svědkem, Pan Hošek žádá pana Moryska, aby si dokument o zadání projektové soutěže
znovu přečetl a poté se omluvil. Pan Morysek uvedl, že zastupiteli byla schválená architektonická

soutěž a chce vědět, podle jakého dokumentu bylo vyhlášeno nabídkové řízení a jak si ho může
přečíst, když o tomto vyhlášeni vůbec zastupitelé nebyli informováni. Paní starostka sdělila, že
parametry byly stejně jako u schválené soutěže.

Dotaz pan Zaviačič se ptal, zda byla vyhlášena architektonická soutěž, která pro porušování řádu ČKA
byla zrušena. Bylo vyhlášeno nabídkové řízení, které neprošlo zastupitelstvem a říkáte, že podmínky
jsou stejné, jsou vyhlášené stejné ceny. Pani starostka sdělila, že dva místní architekti byly oslovení.
Pan Zaviač řekl, že měla být cena za 1. místo je 75 tis. Kč, za 2, místo 50 tis. Kč. Ptal se, zda je to
vpravomoci paní starostky toto vyplatit. Zastupitelé odpověděli, že je to vpravomoci starostky,
protože si nechala schválit novou směrnici, podle které o vydáních do výše 200 tis. Kč může
rozhodovat bez vědomí zastupitelů.
Bod byl stažen.
Diskuse dále probíhala. Paní starostka ukončila tuto diskusi stím, že jde o válku ega. (zmínila přitom
výrazy jako zoologická zahrada, samec, opice Richard). Pan Morysek uvedl, že se paní starostka

rozčiluje a přitom sama navrhla tento bod.
(22:21-22:24 Paní Smidžárová se vzdálila)
23. Darovací smlouva ve prospěch obce Velké Přílepy

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|,
Schvaluje předloženou darovací smlouvu mezi firmou Stavební řemesla — Zeman, s.r.o. a obcí
ve výši 20 400,- Kč na rozvoj infrastruktury obce Velké Přílepy.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
Usnesení bylo přijato

24. Záměr podání dotace na MŠMT na víceúčelové hřiště
Pani Válková informovala, že by šlo o realizaci 1. části z projektu — víceúčelové hřiště. Obec se pokusí

získat dotaci. Proběhla diskuse mezi zastupiteli o parametrech dotace. Spoluúčast obce by byla do
výše 1,5 mil. Kč. Paní Smidžárová má výhrady ke studii, bojí se zvýšení dopravy a
naddimenzovaného sportoviště.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.

Schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na MŠMT z programu 133530 Podpora materiálně
technické základny sportu, na projekt víceúčelového hřiště. Obec je připravena uhradit
spoluúčast do maximální výše 1,5 mil. Kč z rozpočtu obce.

||.

Schvaluje zpracování nezbytné projektové dokumentace k tomuto projektu.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
Usnesení bylo přijato

25. Různé

Pan Morysek upozornil na stažený bod OC Přílepy (neviděl zaslanou poslední verzi v den zasedání).
Dle pana Moryska maji smlouvy špatně identifikované pozemky, mají špatně katastrální území. Žádá,
aby byly smlouvy kontrolovány pečlivě, než jsou zastupitelům předkládány, aby se u nich
nevyskytovaly takovéto základní chyby. Dále uvedl, že část pozemků ve smluvní dokumentaci patří

jinému vlastníkovi, což považuje za problém při uzavírání smlouvy, která klade povinnosti, či omezuje
práva někoho, kdo není smluvní stranou a uzavření takové smlouvy není podmíněno smluvním
závazkem těchto majitelů, smlouvu respektovat. Pan Morysek se ptal, proč je předkládána smlouva o

smlouvě budoucí na plánovací smlouvu. Pan Hošek odpověděl, že je to na žádost zastupitelstva, Pan
Morysek, uvedl, že mu to přijde nesmyslně, že by měla stačit jen plánovací smlouva, která je přílohou
této smlouvy a stanovit v ní podmínky, kdy bude účinná. Proběhla diskuse mezi panem Moryskem a
panem Hoškem k této smlouvě a poplatku za zhodnocení pozemku. Dle pana Moryska je to v rozporu
s vyhláškou. Zastupitelé bouřlivě diskutovali o způsobu stanovení poplatku a možnostech jeho
účtování vzávislosti na stáří sítí. Bylo dohodnuto, že vtéto smluvní dokumentaci nebude nikde
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zmínka o poplatku za zhodnocení pozemku a bude to řešeno jako u jiných smluv s investory, tedy
pomocí příspěvků na infrastrukturu. Dále se diskutoval další problém zmíněný panem Moryskem a to
rozporuplné formulace o závaznosti, či nezávaznosti územní studie a územního plánu ke dni podpisu

plánovací smlouvy. Bylo dohodnuto upravit nepřesnou formulaci tak, aby bylo jasné, že smlouva musí
respektovat schválenou územní studii a územní plán, který bude platný ke dni podpisu Plánovací
smlouvy. Dále se probíralo, zda je ve smlouvě uvedeno vse, co zastupitelé požadovali.
(23:00 Paní Válková odešla)

Pan Kapsa poděkoval obci, panu Moryskovi a panu Hoškovi za to, že v předchozích letech došlo
k posílení vodovodního řadu a horké leto vobci se obešlo bez výpadku dodávky vody, které byly
v minulosti časté.
Pan Kapsa se zeptal, jak je to s roletami v CVA? Urgoval vysvětlení, měl dodatečné otázky, na které
nedostal odpověď. Paní starostka odpověděla, že byly objednány a jsou nainstalovany. Pan Kapsa se

podivil, jak mohly být objednány, když byly vyřazeny z rozpočtu. Bere jako pochybení a požaduje
nastavení kontrolních mechanismů na obci. Vytýka' obci špatnou komunikaci se zastupiteli.

Dále se pan Kapsa ptal, jake opatření přijala obec k parkování okolo MŠ ve Vančurově ulici? Pan
Hošek odpověděl, že obec zahájila práce na aktualizaci projektu parkování v ARI, kterým se před lety

zabýval pan Štengl. Paní starostka informovala, že do oblasti ARl jezdí státní policie, která dává
pokuty, Obecní policie také. Nelze vyčlenit pouze část areálu pro pokutování. Stížnost podaná byla na
parkování u školky. Pan Kapsa informoval, že před rokem byla podána petice proti parkování u školky.
Ředitelkou školky bylo slíbeno, že auta nebudou parkovat, tak aby bylo bráněno ve výhledu při
výjezdu z Vančurovy ulice, Auta tam parkují stále, včetně paní ředitelky. Pan Morysek navrhl umístění
zrcadla u nepřehledného výjezdu z boční ulice na ulici Boženy Němcové, aby se zvýšila bezpečnost
v daném místě.

Pan Hošek na závěr poděkoval zastupitelům za volební období a poděkoval paní starostce za
reprezentaci obce navenek.

26. Závěr
Paní starostka ukončila jednání zastupitelstva v 23:59 hod.
Datum vyhotovení zápisu:

ověřovatel
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