Výhrada k návrhu zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké
Přílepy ze dne 12. 7. 2018 podaná ověřovatelem zápisu Petrem Moryskem
Já, Petr Morysek, odmítám podepsat návrh zápisu ze dne 12. 7. 2018 v podobě, jak
mi byl zaslán zapisovatelkou dne 23. 7. 2018.
K předloženému textu zápisu mám tyto výhrady:
-

Zápis v mnoha bodech neodpovídá průběhu zasedání a zkresluje

projednávání jeho bodů
-

V návrhu zápisu nejsou uvedeny ani skutečnosti, které jednotliví zastupitelé
žádali výslovně a doslovně uvést do zápisu

Přikládám, dle nahrávky ze zasedání, doplněné znění zápisu se zvýrazněním změn a
časovými značkami nahrávky, aby bylo možno posoudit obsah a rozsah rozdílů
s návrhem zápisu.

Zápis

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy
dne 12.07.2018

Přítomni:

9 členů ZO

Věra Čermáková, Ing. Tomáš Hošek, Mgr. Bc. Marie Válková, Ing„ Petr Morysek, Mgr.
Libuše Smídžárová, PhDr. Jitka Šimková, Ing. Kamila Handlová, Ing. David Bečka,

Mgr. Radoslav Mihalka
Omluveni:

Neomluven:

lng. Richard Kapsa, Ing. Lubomír Šembera

1. Zahájení
Zastupitelstvo obce se sešlo v19,00 hodin. Zasedání bylo zahájeno v 19,02 hodin a předsedala
mu paní starostka, která konstatovala přítomnost 9 členů zastupitelstva, což byl usnášeníschopný
stav. Pan Morysek na úvod uvedl, že na protest proti účelovému svolání zastupitelstva &
nekorektnímu stanovení jeho termínu, kdy nebyli osloveni všichni zastupitelé, se ve všech bodech
zdrží hlasování.
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání volí

Volí:

a) Zapisovatele: Jana Doubková
b) Ověřovatele zápisu: PhDr. Jitka Šimková, Ing. Petr Morysek
c) Návrhová komise: Ing.Tomáš Hošek, Ing. David Bečka

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 2 zdržel se (Morysek, Handlová)

Usnesení bylo přijato.

3. Kontrola usnesení předchozíhojednání zastupitelstva a schválení programu jednání

Pani starostka prošla usnesení z předchozího jednání zastupitelstva.
': Pan Hošek konstatoval (Poznámka o tomto se nehlasuje to se
jen bere na vědomí, ostatní kroky jsou uvedeny ve špatném pořadí, než vjakém proběhly a tak by na

sebe nenavazovaly a nedava/y by správný smysl)
Proti usnesení ze zasedání ze dne 25.06.2018 nebyly vzneseny připomínky. Usnesení
|.
z předchozího zasedani jsou platná. Zastupitelstvo bere na vědomí informace o průběhu plnění

usnesení z těchto zasedání.
Ěn mjstostarosta Qřečetlpavržeanrogram. Přilohggi)

||.

Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh Programu jednání, tak jak byl vyvěšen.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 2 zdržel se (Morysek, Handlová)
Program a usnesení bylo přijato

4. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
Výbory neměly zprávy.
Zprávu z obce přečetla paní starostka. (Příloha č. 2)

Pan Hošek dodal, že po dokončení prací v ulici Kladenska, bude navazovat výstavba propojení
vodovodního řádu v ulici Boženy Němcové. Termínové to bude vycházet na druhý týden v srpnu,
po skončení oprav ulice Kladenské.
5. Diskuse s občany

Byl vznesen dotaz panem Pagirnikem ed—eběanú na rekonstrukci ul. Nove. Kdy se bude realizovat

rekonstrukce této komunikace? Pani starostka odpověděla že gPřipravné práce se nám
zkomplikovalyi zdůvodu majetkových vztahů_v ul. Nová. gPani—staresN-ea vysvětlila občanům, že
důvodem byl jeden občan vlastnící pozemky na teto komunikaci, který je bohužel chtěl prodat obci
velice draze, Na toto však obec nepřistoupila a nakonec byla vyjednána trojsměna pozemků. Jednalo
se 0 úsek komunikace u paní MUDr. Hlavové. Dale uvedla že 'Již máme stavební povolení a
přípravné práce mohou pokračovat.

Pan Rykl se dotázal, zda vedeni obce zjistilo, kdo zastupoval obec na jednání s Krajským úřadem dne
25. 4. 2018 konkrétně s paní Sémovou ohledně stanovení objízdných tras v době rekonstrukce silnice
ll/240 v úseku Velké Přílepy — Tursko. Paní starostkou bylo konstatováno, že pravděpodobně došlo
k písařské chybe, že žádné jednání s obcí v tento den nebylo. Dále uvedla, že na Krajský úřad nebyla
podána žádná žádost o výjimku k průjezdu velkotonažních vozů ulicí Kladenskou během
rekonstrukcí, Uvedla, že obec nedá souhlas sža'dnou výjimkou vprůjezdu vozidlům nad 7,5 t.

Občanům bylo přislíbeno, že obecní policie bude provádět pravidelné kontroly v období rekonstrukce
ulice Pražská, aby zamezila průjezdům vozidel nad 7,5 t. V současné době ještě nejsou stanovene
objízdné trasy, není znám zhotovitel stavby. Následně pracovnice obecního úřadu paní Aulicka
vysvětlila, že správní orgán nemůže ve svem rozhodnutí předjímat a stanovovat omezení, která již na
dané komunikaci jsou. Tedy pokud je na silnici |||/00710 omezení vozidel 7,5t nelze toto omezení
duplicitne uvádět v rozhodnutí. Da'le uvedla, že obec bude moci ovlivnit, kudy vozidla budou navažet

materiál na stavbu až kraj vybere dodavatele a bude s nim jednat ot orqanizaci stavby Pak by mohl
přijít s žádosti na udělení vyjimky na prljezd Kladenskou pro vozy nad limit a tehdy to obec bude moci
zamítnout —Pan místostarosta Hošek uvedl že 64. proběhla zkušební jízda autobusem kde jasné
deklaroval že Kladenskou může projíždět maximálne MHD. Uvedla že obecní policie může při
zahájení oprav na |l/24O hlídat na Kladenske průjezdy vozidel a tim zabránit tomu aby tudy
neoprávněně jezdili a vozili materiál na stavbu.
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Občan Papírník vznesl dotaz, jak to vypadá s napojením komunikací ulic Okružní na komunikaci č.
ll/240_a? QProč se nedokončil projekt dle původního plánu? Paní starostka uvedla že v stoučasně
době se to zakresluje do územního plánu, který se zpracovává. Stavbu měl realizovat pan Bláha,

bohužel ktomu nedošlo. Paní starostka vysvětlila, že toto napojení nebylo zaneseno vplatném
územním plánu, V roce 2006 byla stavebním úřadem vydána změna územního rozhodnutí, kde se
změnila zastavěnost. Výjezd z lokality byl napojen přes pozemky paní Čápově. Bohužel, povolení
neznamená povinnost stavbu provest, ale pouze právo. Další informace k dané problematice doplnil
pan Morysek. Uvedl také že vv letech 2010—2012 se obec snažila donutit zhotovitele pana Bláhu, aby
dokončil plánovaný projekt, ale v tu dobu se zjistilo, že již byl tak velký provoz na silnici ll/240, že již
nebylo možno provest obousměrně napojení na silnici „1240 a dále se majitelka stavbou dotčených
pozemků pí. Čápová vyjádřila proti stavbě. Následně obec začala jednat sAlfou Praha ohledně
možnosti napojení ulice Okružní na kruhový objezd na hranici katastrů Velke Přílepy/Statenice. M

starostka dále uvedla že nNapojení na kruhový objezd bylo povoleno územním rozhodnutí a toto
technické řešení bylo přeneseno do projednávaněho územního plánu obce Velke přílepy. V současné
době se čeká na schválení územní plánu.
Občanů byla na závěr diskuze přislíbena starostkou součinnost obecní policie při rekonstrukci ulice
Kladenská, tak, aby zamezila průjezd vozidlům nad 7,5 t.

6. Vánoční osvětlení — cenová nabídka (čas 43:00!
Pan místostarosta Hošek uvedl že nav minulém zasedání tento bod nebyl schválen, neboť vedení
obce neznalo celkove náklady na pořízení provoz a detaiíeí cenu instalace vánočního osvětlení tedy

ijenkpetně náklady na každoroční montáž a demontáž vánočních ozdob. Paní starostka dodala
zastupitelům písemně nabídku ceny montáže zavěšení vánočního ozdob. Pan Hošek konstatoval, že
prvotní montáž včetně ramen a potřebného materiálu je zhruba 20 tisíc Kč což na sloupech zůstane a
samostaná demontáž 'sou stokoruny. Pote bude cena WV dalších letech na montáž a
demontáž cca 2 tisíc Kč ročně a dtDělkua montáže byla odhadnujta na cca 2 hodiny při hodinově
sazbě práce 1 000 Kč). Pan Hošek uvedl na závěr, že obec uhradí 150 000 Kčjako počáteční investici
a pak zhruba 2 000 Kč ročně na zavěšení a vyvěšení vánočních ozdob a tyto náklady 'sou v nabídce.

Vánoční ozdoby budou instalovány v Pražské ulici.
Pan Morvsek uvedl že vnabídce jsou jen držáky, nikoli samotná manipulace s ozdobami, Paní
Handlová uvedla že ani samotná montáž zavěšení není součástí předložené nabídky a je to tam i
uvedeno Pan Morvsek potvrdil že v rozporu s tím co uváděl pan Hošek, tam tato informace není.
Pan Hošek poté uvedl že jsou to zhruba stejné náklady! tedy zhruba 1000 Kč Paní starostka pote
uvedla že zastupitele by mela zajímat hlavně ta původní nabídka protože to je to neinákladně|ši
z celé akce. Paní Handlová uvedla že je dobré vědět kolik to celkově bude stát. Pan Hošek s paní
starostkou uvedli že 2000 Kč a pak každý rok to same že to je ta montáž
Pan Morvsek uvedl že nás ale zajímají celkove náklady a na to již se ptal na minulem zastupitelstvu a
byly mu předložená ien nabídka na vánoční ozdoby, poté bylo jen formálně sděleno že se něco musí
namontovat i na sloupy, ale nebylo to nijak vyčísleno a take' chtěl vědět kolik bude stát každoročně
montáž a demontáž, Dále uvedl. že nyní máme nabídku z minula na 130 tis, Kč, takže víme kolik
bude stát vánoční osvětlení, nabídku na držáky za asi 23 tis. Kč ovšem bez ceny jejich montáže a
cenu samotneho každoročního navěšeni a svěšení ozdob pan místostarosta Hošek ien odhaduie. Pan

místostarosta Hošek ceny montáži baqatelizoval a uváděL že to budou jen tisíce korun, na to pani
Handlová oponovala že pokud to není písemně uvedeno a naúčtuií nám třeba 10 tisíc tak to nebude
možné rozporovat. Dále se diskutovalo o srovnatelných cenách při zdobení vánočního stromu.
Pan Morvsek a paní Handlová konstatovali že z podkladů & odhadů které tu zazněly se náklady blíží
150 tis. Kč, to Dan Hošek potvrdil jako vstupní náklady a dále předpokládá 2000 Kč ročně na
zavěšování a svěšování ozdob Pan Morvsek konstatoval že tedy nás vyjde na začátku pořízení a
navěšení iedně ozdoby na sloup asi na 10 tis. Kč a že si myslí to není příliš effektivní, když máme v
obci zhruba 550 kusů lamp a jen na 16 z nich v ulici Pražské pověsíme ozdoby a že by tyto prostředky
obec mohla investovat do něčeho jineho. Paní starostka Čermáková a paní místostarostka Válková
s tímto nesouhlasily a srovnávali to s významem vánočního stromu v centru a uváděly přesvěčení že
to obec o vánocích zkrášlí.
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Usnesení č. 83/2018
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.
Schvaluje koupi 16 ks závěsného vánočního motivu na veřejné osvětlení za cenu 6 495 Kč /
ks bez DPH od společnosti MV Energy s.r.o.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 2 zdrželi se (Morysek, Handlová)
Usnesení bylo přijato

7. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o právu provést stavbu — přeložka NN, uI. Pražská (čas
50:30!
Paní starostka uvedla že Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o právu provést stavbu — přeložka NN
nebyla na minulém zasedání schválena z důvodu polemiky, o jaké sloupy se jedna_aňÁ proto se
vrací opět k projednání zastupitelstva. Protože minule diskuze k tomuto bodu vzbudila velké emoce,
pů'de trochu do historie. Uvedla že ane 16. 1. 2018 zastupitelstvo poprvé jednalo o smlouvě týkající

se přeložky NN, kterou schválilo 9 hlasy a tato smlouva tedy způsob provedení nedoznal žádných
změn. Smlouva byla zastupitelům doručena 9 zastupitelů rozhodlo, že se smlouvou souhlasí. Dále
uvedla, že v momentě kdy se mělo hlasovat o věcném břemeni, vzbudilo to velke vášně a začalo
dohadování, který sloup se odstraní a který ne anebyla schopna to na zasedání odpovědět, protože
na zasedání nebyla paní Aulická která to má zpaměti. Dále konstatovala. že již dříve to vše paní
Aulická na zasedáních vysvětlovala a že vedení obce bylo nařčeno, že neiedná jako správný
hospodář, což popírá a dokládá to mailem odpovědí na dotaz jednoho občana kterou zpracovala
paní Aulická proč obec neodstraní vsechny sloupy v okolí budovy, a |e to proto, aby se to
neprodražilo.
Na dotaz občana o kterou lokalitu se jedná paní starostka Čermáková a pan místostarosta Hošek
upřesnili že je to na Pražské ulici od č.p 130 ke škole. To rozporoval pan Morysek. že se |edná nejen
o tuto ulici ale o celou oblast okolo budovy, Na to navázala

pPanl Aulická_a zastupitelům a veřejnosti vysvětlila, že obec potřebuje pro výstavbu Polyfunkčního
domu se školním klubem a kuchyní část B, přeložit 2 sloupy, jež vrchní vedení nám v současnosti
vede přes dílny. Objekty dílen se budou bourat a vystaví se zde již zmiňovaný dům, který bude svoji
výškou přesahovat vrchní vedení NN. Z tohoto důvodu paní Aulicka za obec požádala v říjnu 2017
ČEZ Distribuci o přeložku vrchního vedení v místě č.p.130. ČEZ na žádost odpověděl, že souhlasí

s přeložkou NN jako s vyvolanou investici a přeložka byla vyčíslena na cca 650 tis. vtéto finanční
nabídce bylo elektrické vedení umístěno v zemí včetně celé ulice Na Skalce, Formanské a přepojení
domu pana Řepky protlakem pod silnicí.

S tímto technickým řešením zastupitelé oprávněně

nesouhlasili, neboť uvedli že nebudou investovat do majetku ČEZu a musí se chovat jako správní
hospodáři. Paní Aulická vstoupila do dalšího jednání sfirmou ČEZ a žádala o technické řešení
s minimálními náklady, které firma je schopná akceptovat. Z dalšího projednávání bylo navrhnuto, že
dům pana Řepky bude připojen vzduchem, s tim že obec tam snese jeden sloup navíc, zruší se sloup

přímo u budovy s náklady 450 tis, Stím, že ČEZ dále požadoval že *e nutno vymístit sloup ze
soukromé zahrady vulici Na Skalce. Dále uvedla

že takto byly podklady poslány zastupitelům

9.1.2018. Paní Aulicka uvedla, že materiál, průvodní dopis od ČEZu má s sebou a může ho přečíst
technické řešení je v něm přesné popsáno a náklady jsou vyčísleny na 450 tis. Kč na což se uzavřela i

smlouva takto to bylo poskytnuto zastupitelstvu a toto to 9 hlasy schválilo všichni přítomní byli pro.
Paní starostka potvrdila že v těchto materiálech to bylo přesně takto popsáno a nabídla, že může
přečíst i usnesení. Paní Aulická dale uvedla. že se diví pro najednou zastupitelé při projednávání

věcného břemena nesouhlasí s technickým řešením které již v lednu projednali a schválili a proč to již
v předstihu nerozporovali a ti co s tím nesouhlasí se nezeptali dopředu. Dále zastupitele upozornila
že se může stát že kvůli tomuto prodlení to ČEZ letos nepřeloži, ale obec v září či říjnu musí začít se

stavbou protože dostala dotaci a všichni vědí. jak je to důležité.
Paní starostka konstatovala, žeje nutné pokračovat v přípravných pracích pro výstavbu Polyfunkčního
domu části B z důvodu započetí stavby samotné a prostavění dotace z MF určené k profinancování v
roce 2018, která je stanovena na 8, 9 mil. A toto je hlavní důvod svolaného zasedání. Pani
mistostarostka Válková uvedla, že všechno bylo jasné. Paní Hadlová se zeptala proč již na minulém
zasedani nebyli připraveni to takto doarqumentovat. Na to paní místostarotka Válková a paní starostka

4

Nm „v

odpověděly, že nečekali žádný problém když iiž zastupitele dříve vše schválili tedy schválili tu
smlouvu 9 hlasy která byla totožná stim věcným břemenem schválili proiekt. Pani Handová
konstatovala že nikdo minule nearqumentoval žádnými stavebními informacemi, ien tím, že ie vše iiž
schváleno 2 dřívě'ška.
Paní Aulická uvedla že někde četla zaznamenáno že paní Šimková upozornila na ot, že to paní
Aulická na poradě vysvětlovala. Paní Smidžárová uvedla že si to vysvětlili na poradě a od toho isou
porady.
Pan Morysek uvedl, že žádá o zaznamenání do zápisu že to takto minule neslyšel. Paní Šimková

uvedla

že to říkala. Pan Morysek uvedl že je zvláštní..

ale byl přerušen.. Paní Válková se

peiorativně ptala co na to nyní může pan Morysek říci.

(čas 59:58!
Pan Morysek požádalo slovo (které mu pan Hošek dal, aby mu ostatní neskákali do řeči) a uvedl, že
nyní jsme tu slyšeli plno poiopravd a lži a tak by rád k tomu uvedl co si pamatuie on. a poděkoval paní
Aulické ge technicke vysvětlení a uvedení konkrétních informací. Dále uvedl že se tedy divi, proč
minule nikdo nebyl schopen posun toho sloupu vysvětlit. Avšak dodal, že neobdržel toto citované

technické řešení od firmy ČEZ před zasedáním v lednu 2018 a chtel by to doložit, kterym mailem toto
Ě- Na to paní starostka uvedla že mail šel všem. Paní Aulická řekla že to má u sebe vytištěno. Pan
Morysek konstatoval že k materiálům v lednu nebyly žádné výkresy což pání Aulická potvrdila. Pan
Morysek dále uvedl že pokud řešení nemůže vidět na výkresu, ien těžko se o něm dá udělat správná
představa. Pani Šimková hlasitě uvedla že takto to pani Aulická vysvětlila v lednu ale není technik.
aby to takto byla schopna vysvětlit. Pan Morysek uvedl že takto to v lednu nikdo nevysvětloval. Pani
Smidžárová uvedla, že se to v lednu řešilo a hlavní problém byl zda pana Řepku budeme řešit pod

silnicí nebo na sloupech Pan Morysek se paní Smidžárově zeptal zda si z ledna pamatuie přesně
čísla pozemků a sloupů iichž se to týkalo. Paní Smidžárová i pani starostka konstatovalv že to si
nepamatují (čas 1:01:12). Pan Morysek požádal aby mu nebylo skákáno do řeči,

_Pan Morysek řekl že nyní uvede některe zde zmíněné informace na pravou míru a proto to celé zkusí
zrekapitulovat. Kkonstatoval, že když se začalo jednat o obiektu 1308, tak se záměr po diskuzi

odsouhlasil. Po určité době přišel požadavek a začalo 'ednání o přeložení NNÉ bylo započato na
přelomu roků 2017/20188. Die pana Moryska v tu dobu nebylo předloženo žádné finanční vyčíslení
technického řešení přeložky NNleo uvedeno že se musi zlikvidovat ien ieden či dva sloupy, kvluli
vedeni co |de nyni přes obiekt 1308 a ČEZ má monopol a cena může být jakákoli. Dále a uvedl, že

paní Aulická slíbila že dodá finanční vyčíslení stechnickým řešením což bude náčrt pro'ednany'
s technikem ČEZu. První finanční vyčíslení od paní Aulicke' bylo v hodnotě 800 tis. Kč a dostali “sme
náčrt do mailu a když se některým zastupitelům cena zdála vysoká a ptali se proč dostali odpověd

protože se udělá vše krásně do země ,—uved| pan Morysek. Také uvedl že vzhledem ktomuto
vysvětlení ta odpověď na mail toho občana co uvedla pani starostka byía docela překvapivá. Paní

starostka popřela, že by se uvodni cena nebyla 650 tisíc. To rozporovala paní Hadlová uvedla že
cena se dohadovala a byla sdělena tak, iak uvedl pan Morysek. Pan Morysek se opět ohradil proti
skákání do řeči od ostatních zastupitelů s tím, že když oni předtím dlouze hovořili. on iim do řeči
neskákal. Pan Morysek uvedl, že takto to má v maiiech To paní Aulická potvrdila (čas 1:03:43).

Paní Aulická poté konstatovala, že opravdu chybně uvedla hodnotu 650 tis dle prvního technickeho
řešení z prosince 2017 (správně 800 tis.) a uvedla iak to dostala od ČEZu prý se sama rozčilovala
že ČEZ chce na úkor obce vylepšit svoji sít'. Dále uvedla, že na základě usnesení zastupitelstva
začala jednat o jiném a levnějším řešení. S tim, že obec nehodlá investovat do distribuční sitě firmy
ČEZ. Pan Morysek obdržel zmiňovaný dokument a na žádost paní Aulicke' přečetl všem technické
řešení firmy ČEZ týkající se schvalovaně verze z ledna 2018, Pan Morysek po přečtení nabídky ji
zhodnotil jako nesrozumitelnou a nevýhodnou pro obec, ve které si ČEZ řešení svoji sít' ve svůj
prospěch. Pan Morysek se zastupitelů zeptal zda tomu někdo rozumí a ví kolika a kterých sloupů by
se toto dotklo. Na tuto otázku nedostal od nikoho ze zastupitelů žádnou odpověď. Konstatoval že o
posunu něiakeho sloupu v ulici na skalce v tomto podkladu není ani slovo a že ten poprve viděl až ve

výkresové dokumentaci poskytnuté k proiednání věcného břemene na minulém zasedání a tam ziistil
že byly navíc posouvánv & měněny další tři sloupy a proto se na to ptal ale nikdo to minule nebyl
schopen vysvětlit a tak ie tento materiál v rozporu stím co se proiednávalo vlednu, a že posun
igzlnoho sloupu stoií tak 150 tis. Uvedl že ie to nyní na úkor obce a není to tak že by to bylo nutné
kvůli stavbě 130B. Dále uvedl že přečtený prdklad neobsahuie informaci o posunu sloupu takže

w ,jak
of

všichni kdo to zde uvedli, lžou a materiál si vůbec neprostudovali a ani na poradě
si nemohli nic

vysvětlit když minule nikdo otom nic nevěděl a neuvedl. Paní Aulická namítla, že pan Morysek
přečetl
první vyjádření firmy ČEZ 24.12.2017 k přeložce NN, které bylo odmítnuto zastupitel
stvem_af Jie
nutné se zabývat druhým technickým řešením přeložky NN z 1. 2. 2018. Paní Smidžárova' a pan
Hošek rozporovali že by pan Morvsek materiál nedostal a paní Smidžárová obvinila
pana Moryska ze
lži. Pan Morvsek uvedl že lžou oni že materiál nemohl mít k dispozici v lednu před
zasedáním. Pan
Hošek nechal zaspat do zápisu že pan Morvsek le obvinil ze lži. Na dotaz občanů že tomu
nerozumí
iak to vlastně bylo to paní Aulická ieště znovu rekapitulovala. Uváděla informace.
které pan Hošek
potvrzoval a pan Morvsek některé z nich rozporoval. Pani Smidžárová na další dotazy
uvedla že
minule se o tom takto podrobně nehovořilo protože nikdo neměl potřebu si cokoli vysvětlova
t protože

vtom měli iasno od porady, kde to pani Aulická vysvětlila. Paní starostka konstatovala, že za
půl roku
takovéto věci zapomene. Pan Morvsek díky paní Handlové zkontroloval mail poslány
9.1.2017 před
zasedáním a konstatoval že materiál obsahoval toto první vyiádření, které zde přečetl,
kde o sloupu
není ani zminka a toto bylo zastupitelstvem schváleno.
Někteří zastupitelé rozporovali informace o tom co bylo v lednu schváleno a tak
paní Handlová
uhledala zápis ze zastupitelstva z ledna- Pan Morvsek požádal o slovo a přečetl i zápis
z ledna kde

bylo jasně uvedeno že se lednalo o smlouvu o smlouvě budoucí a nic konkrétního
o ceně a
konkrétních vykresech technickeho řešení tam nebvlo uvedeno a potvrdil citacemi ze
zápisu iim
uváděné informace. Dále uvedl, že tato smlouva byl rámcová a obec k ničemu
konkrétnímu
nezavazovala a byla schválena zastupiteli spodmlnkou že dostanou další podklady
konkretní
technické řešení a vyčíslí se náklady které nepřesáhnou danou částku Uvedl že ie
to tedy ilnak než
tu uváděla paní starostka a někteří zastupitelé a smlouva zledna nebyla to samé
co břemeno
proiednávane minule a iediné argumenty které se uváděly vedením obce, že se musí
vše schválit,
protože stavba 130B nepočká. Pan Morvsek uvedl že ho vždy zaiimá co konkrétně
pod smlouvou

bude a kolik to obec bude stát ale ie nám vedenim obce podsouváno, že my isme ti zli a příprava
na
straně obce probíhá skvěle. Pan Morvsek uvedl, Že když má hlasovat o penězích, ale
neví na co tak
mu to vadí. Pani Válková uvedla jestli by se toto nemohlo proiednat na poradě. Na
to pan Morvsek
uvedl že ne protože to co se uvedlo a dohodlo na poradách opakovaně vedení
obce někteří
zastupitelé porušovali a pak o tom i lhali takže ie to ztráta času a má smysl o tom
iednat len na
veřeiněm zasedání kde se dělá zápis a čte zapis proto že tu někteří uváděli informace,
které isou
v rozporu se zápisem a poskytnutými materiály Pani Aulická pak četla dopis od ČEZ
z února. Pan

Morvsek se zeptal, kdy to bylo zastupitelům posláno a vyiasnílo se že to bylo len
na zastupitelstvu
čtenov různém ale zastu itelům to neb Io osláno čímž 'e 0 řeno že to zastu
itelé věděli do ředu.

Pan Morysek konstatoval, že neměl potřebně kompletni doklady k technickému řešení dříve
než na
minulém zasedání a změny nikdo nedokázal vysvětlit proto pro břemena nehlasoval
. T Pan Hošek
konstatoval že problém tedy ie že tento dokument pan Morvsek nemá v mailu a o tom
se diskutuie 35
minut (čas 1:18:49). Pan Morvsek uvedl. že ie problém, že tento materiál nedostal
a že z něiakěho
čtení nemohl mít potřebné informace, že si takovy materiál musí vklidu nastudova
t a posoudit
s mapou či výkresy. Pak Hošek se hlasitě ohradil že nyní mluví on a přerušil pana
Morvska. Pan

Morvsek řekl at' tedy pokračuie. Pan Hošek potvrdil, že zastupitelstvo se usneslo o rámcové
smlouvě
zastupitelé o plnění smlouvy následně informováni na daším zastupitelstvu na
pracovní poradě pak
padla cena 450 tisíc. Kč. Pan Hošek Uvedl že toto isou jasná fakta, Da'le pan Hošek
bránil panu
Moryskovi aby se k tomu vyjádřil. Pan Morvsek uvedl, že pokud mu bude bránit
se k tomu vyjádřit tak
se naštve odeide a nepodepíše zápis a zeptal se zda to takto pan Hošek
chce. Pan Hošek
konstatoval že se to může stát. Pan Morvsek řekl že pak zápis nebude
platit a zpochybní se
usnesení. Pan Hošek a paní Starostka uvedli že tomu tak není že to platit bude. Pan
Morvsek uvedl
že nepodepíše ani usnesení. Pani starostka uvedla, at' pan Morvsek nevyhrožui
e. Poté se do toho
vložil pan Papirnik a následovala ieště krátká nekonkrétní diskuze kde napadal
pana Moryska, že ide
p_roti všemu, co se zde proiednává. Pan Morvsek to popřel a uvedl že si může
ověřit z usnesení kdy
hlasuie pro a kdy ne. Pan Hošek uvedl že smlouva ie daná na 450 tis. Kč a nyní
se druhý měsíc řeší
jg věcné břemeno na 35 tis. Kc. Pan Morvsek uvedl, že to ie lež a chtěl tuto informaci
upřesnit. Pan
Hošek ukončil diskuzi k tomu to bodu a odebral panu Moryskovi slovo. (čas 1:21:00)

Pan Hošek ukončil debatu a přečetl znění usnesení týkající se zřízení věcného
břemene.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

|.

Schvaluje předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu povést stavbu číslo lZ-12-6001010NBO1 Velké Přílepy — přeložka NN,

ulice Pražská mezi obcí Velké Přílepy 3 ČEZ Distribuce a.s. Výše jednorázové náhrady
činí 34 500 Kč bez DPH.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 2 zdržel se (Morysek, Handlová)
Usneseni bylo přijato

8. Rozpočtové opatření rozpočtu obce pro rok 2018 (čas 15225232

Na minulém zasedání nebylo schváleno rozpočtové opatření, obec reagovala na tento fakt uzavření
Změny rozpisu rozpočtu č. 1 (příloha č. 3), kde došlo k přesunu drobných 5 000 položek rozpočtu.
(Vyúčtování rozpočtu na akci Hurá na prázdniny a nákup licence na vzájemné zastupování Úředníků
obce). Zastupitelstvo vzalo tento fakt na vědomí.
Dále pan Hošek konstatoval, že Rozpočtové opatření č. 4 (přílohac4), které nebylo schváleno na

minulém zasedání, doznalo drobných změn. Vypadl rozporovaný nákup rolet Zejména obec přijela

dotaci na Sadové úpravy od SFŽP, průtokovou dotaci Šablony pro MŠ Jablíčko, dále došlo k navýšení
položky 6122 nákup vánočního osvětlení o 20 000 Kč, která zahrnuje materiál potřebný na umístění
vánočního osvětlení na sloupy veřejného osvětlení. Na dotaz pana Moryska odpovídala pani účetní a
vedla se diskuze o tom že část částky na vánoční osvětlení je investice část ne a že část nákladu na
háky" zastupitelé neschválili jen o ni bvli informováni ale |e tam rezerva v rozpočtu na 20 tis. Kč, Pan
Hošek tvrdil, že montáž není součástí investice a nebude takto zaúčtována. Pan Morysek rozporoval
shodne označení změny s minulou neschválenou změnou. Pan Hošek a paní účetní vtom neviděli
problem.

Usnesení č. 85/2018
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy bere na vědomí Změnu rozpisu rozpočtu č. 1 rozpočtové změny
roku 2018, která byla schválena dne 26. 6. 2018 v pravomoci starostky obce.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pro projednání
|.

Schvaluje předložené Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtové změny obce roku 2018, 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: 7 pro, 0 proti, 2 zdržel se (Morysek, Handlová)

Usnesení bylo přijato.

9. Pronájem nebytového prostoru Pražská 130 (čas 129.092
Pan Hošek uvedl že ngec obdržela pouze jednu nabídku na pronájem nebytových prostor č. p. 130,
jedná se o zadní místnost 17 m2, do které se vstupuje chodbou domu. Paní Hesslerová nabídla

minimální částku, kterou obec vypsala do výběrového řízení, tedy 50 KČ/ m2 plgbez provozníeh
nákladyú. Její smlouva by mela byt na dobu neurčitou a výpovědní lhůta dva měsíce Jeji
podnikatelský záměrje provozování obchodu s výtvarnými a papírenskými potřebami. Dále informoval
pan Hošek přítomné, že do výběrového řízení na pronájem velkého obchodu se zatím nikdo

nepřihlásil. Prostory se budou nadále nabízet k pronájmu. Na dotaz pana Moryskal kdy jsem dostali
podklad paní starostka opověděla že minule ale protože neuplynula lhůta pro vyvěšení tak se to
nemohlo pro'ednávat.

Usnesení č. 86/2018
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.

||.

Schvaluje poptávkové řízení na pronájem nebytových prostor č.p. 130.

Souhlasí s pronájmem nebytového prostoru v přízemí nemovitosti Pražská č.p. 130 o výměře
17,09 m2 paní Mgr. Elišce Hesslerově lČ: 76037622 nabízející měsíční nájem 50 kč/m2 bez
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DPH a bez provozních nákladů. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 8. 2018 na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 2 zdrželi se (Morysek, Handlová)

Usnesení bylo přijato.

10. Různé
Bez připomínek.
11. Diskuse s občany
Pan Papírník se dotázal zastupitelů, kolik má obec občanů. Odpověděla paní starostka že něco přes

3000. Pan Papírník se zeptal zda nema obec mít 2 volební okrsky při počtu obyvatel nad 3 000?
Ne, zákon to nevyžaduje, odpověděla pani starostka a neměli bychom 'e kam dát.
Dále se pan Papírník dotázal, zda by byl problém umístit v obci místní rozhlas bezdrátového vysílání?
Pan Epapírník se nabídl, že poskytne cenovou nabídku pro naši obec. Uvedl, že mu zde tato možnost
poskytovaní informací chybí. Paní starostka uvedla že obec měl několik nabídek ale vv současné

době obec používá pro komunikaci s občany aplikaci Mobilní rozhlas, kde je doposud zaregistrováno
cca 600 obyvatel.

Pan Papírník se zeptal

zda toto zasedani tam bylo rozeslanolareě—neeyle—vyhla'šeno—jednam
ebeepouzwaí Pan Hošek uvedl že nebylo Pan Morysek se
zeptal zda nělaké zasedani bylo takto rozesláno. Pan Hošek uvedl že některá ano a naposledvasi
předminulé Nebylo—z—ěasevýeh—dévedú—pana—místestarestyDále uvedl že Bylekenstatevaoe že 90
procent je využíváno pro kulturní akce, velkoobjemový svoz odpadů, pronájem nebytových prostor,

granty atd Pan Hošek ktery systém zpravu'e vysvětlil občanům princip mobilního rozhlasu a to že.
Qběané—občané dostávají informace prostřednictvím SMS nebo mailem dle typu registrace a
používaného telefonu.Pan Morysek konstatoval že některé informace tam isou a některé ne.
Pan Rykl měl dotazy k označení oprav v Kladenské uliCI a ptal se dea bude provedena rekonstrukce
ulice Kladenská v celé délce a budou opraveny i neoznačené vady komunikace na které upozornili?
Paní starostka vysvětlila, že se oprava povrchu ulice Kladenské bude provádět od úrovně ulice Polní

dál zcentra obce a v druhé etapě v rámci stavebních prací umístění světelného semaforu vcentru
obce se bude opravovat silnici od ulice Polní do centra ještě v tomto roce dle informací KSUS.Ě
Hošek uvedl že nyní se budou dělat len označené opravy ale kdy budou delany semafory se neví

ale mělo by to být také letos kral má na to dotaci o kterou by iinak přišel.
12. Závěr (čas 1:43:001
Paní starostka ukončila jednání zastupitelstva v 20: 45 hod.

Datum vyhotovení zapisu:

yěr'á čé'riňáiéóyáf šia'ió's'tiá'a"
Ověřovatelé

ing'b'éli'iiiói'y's'é'k'
ověřovatel

lince Jilká'šiiak'ayá“
ověřovatel

