iLEPY
Zápis

z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy
konaného dne 1. 11. 2018 od 19,00 hod.

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Velké Přílepy (dále též jako „zastupitelstva) bylo zahájeno v 19,05 hodin
v sále domu u Korychů dosavadní starostkou obce Věrou Čermákovou (dále jako „předsedající“).
Předsedající zrekapitulovala výsledek voleb.

10 zastupitelů získala volební strana TRADICE — BUDOUCNOST (Věra Čermáková, Ing. Tomáš
Hošek, Mgr. Bc. Marie Válková, Mgr.Libuše Smidža'rova', Mgr. Naděžda Koštovalova', Jan Klicpera,
Mgr. Eva Tluková, Bc. Josef Daněk, lng. Martina Maršíkově, Ing. Jan Farfa'n

4 zastupitele získal Spolek Kamýk (Doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D., Ing. Vlastimil Zaviačič, Ing, Petr

Špindler, lng. Rostislav Dias)
1 zastupitel za Komunistickou stranu Čech a Moravy (Jiří Říha)
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádné svoláno tak, aby se v souladu s 5 91 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne
19.10.2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle 5 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední

desce Obecního úřadu Velké Přílepy zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to
od 24.10.2018 do 1.11.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční

listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.

1)

konstatovala, že přítomno je 12 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (& 92 odst. 3 zákona o obcích).

(19:07 přišel Jan Klicpera)

2. Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající předala členům zastupitelstva obce osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce
podle 5 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva obcí a o změně některých zákonů,
v platném znění.

Předsedající vsouladu s š 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu.
Složení slibu proběhlo, tak že předsedající přečetla slib stanovený v š 69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu vykonávat

svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě
vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složené slibu pronesením slova „slibují" a podpisem na
připraveném archu (příloha č, 2).
Paní předsedající sdělila, že lng. Farfán se dostaví později a složí slib. lngt Dias je omluven a složí
slib na dalším jednání zastupitelstva obce.

Žádný člen zastupitelstva neodmitl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
*

3.

*

*

Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu

Předsedající navrhla určit zapisovatele zápisu paní Radku Linhartovou, ověřovatele zápisu paní Libuši
Smidžárovou a pana Vlastimila Zaviačiče a návrhovou komisi pana Tomáše Hoška a paní Marii

Válkovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání volí:
a) Zapisovatele: Radku Linhartovou

b) Ověřovatele zápisu: Mgr. Libuši Smidžárovou, Ing. Vlastimila Zaviačiče
c) Návrhová komise: Ing. Tomáš Hošek, Mgr. Marie Válková

Hlasování: Pro 13
Usnesení bylo schváleno

Proti

O

Zdrželi se 0

4. Schválení programu jednání
Předsedající seznámila přítomné snávrhem programu, který byl upraven od bodu č. 6 oproti
vyvěšenému programu. (Příloha č. 3)
Návrh programu:
1) Zahájení

2)

Složení slibu zastupitelů

3)
4)

Volba zapisovatele, volba ověřovatelů zapisu, volba návrhové komise
Schválení programu

5)
6)

Schválení jednacího řádu
Určení počtu místostarostů

7)

Určení počtu uvolněných funkcí

8)
9)
10)
11)
12)

Určení způsobu volby starosty a místostarostů
Volba starosty a místostarostů
Zřízení finančního a kontrolního výboru, volby předsedů
Zřízení dalších výborů, volby předsedů
Zřízení Rady obce

13) Podpisová oprávnění k účtům obce

14)
15)
16)
17)

Určení oddávajících pro matriční obvod
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Určení zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem územního plánu obce
Různé

18) Diskuse s občany
19) Závěr

Pan Zaviačič vznesl návrh na doplnění bodu programu — Zveřejňování zápisů z Rady obce a zasedání
zastupitelstva s odůvodněním:
Schůze Rady obce je ze zákona neveřejná, není však tajná. Zápis ze schůze rady obce musí být
dle zákona pořízen do 7 dnů od jejího konání. Zápis ze schůze rady obce musí být uložen u obecního
úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce.
Zápis ze zasedání zastupitelstva, který je nutno pořídil do 10 dnů po skončení zasedání, musí být dle

zákona uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.
Aby však bylo možné občany efektivně informovat o dění v obci, není uložení zápisu u obecního
úřadu dostatečným prostředkem k dosažení této informovanosti.

Pan Zaviačič vznesl návrh na stažení bodu č. 5 — Schválení jednacího řádu s odůvodněním:

_\

2.

Dle platného Jednacího řádu mají být návrhy doručeny nejpozději do 7 dnů přede dnem
zasedání, Navrh nového jednacího řádu byl v rozporu s platným Jednacím řádem doručen
jen 3 dny před jednáním.
Návrh také neobsahuje ustanovení týkající ochrany osobních údajů podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792

3.
4.

Některé články jsou ve vzájemném rozporu
Předložený návrh vykazuje znaky použití obecného vzoru, např. obsahuje zastaralé lhůty,
vytvořeného před lety bez zohlednění novelizací aktuálního Zákona o obcích platného od
31.8.2018, doplněný pouze rychlou formální úpravou pro Obec Velké Přílepy, evidentně zcela
Návrh neupravuje přesné formulace () doručování dokumentů zastupitelům ani formulace o
zveřejňování projednávaných dokumentů Široké veřejnosti.

90519)

bez kontroly osoby s právním vzděláním.

5.

Návrh obsahuje překlepy i zjevné chyby

Jeden článek je i v rozporu se zákonem o obcích
K tomuto návrhu máme 27 pozměňovacích návrhů, se kterými bychom zde neradi zdržovali a
narušovali tak průběh tohoto ustavujícího zasedání technickými detaily jednacího řádu.
9. Schválení jednacího řádu navíc není dle zákona nutné na ustavujícím zasedání, na
ustavujícím zasedání zastupitelstva obce se dle zákona o obcích volí starosta, místostarosta a
další členové rady obce.
10. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům Zastupitelstva obce
komplexně posoudit problematiku k následnému rozhodnutí.

Pan Hošek přečetl návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy schvaluje předložený návrh jednání stím, že program bude
doplněn o bod č. 17 — Zveřejňování zápisů z Rady obce a zasedání zastupitelstva a bude stažen bod.
(5. 5 —- Schválení jednacího řádu.
Hlasování: Pro 13
Usnesení bylo přijato

Proti

0

Zdrželi se 0

5. Schváleníjednacího řádu
Bod byl stažen.
Vprůběhu projednávání došlo ke změně pořadí bodu č. 6 7 8 a 9.

8. Určení způsobu volby starosty a místostarostů
Bod byl předjednán. Pan Hošek přečetl návrh usnesení.

a)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pro projednání rozhodlo, že způsob volby starosty obce
bude veřejný.

Hlasování: Pro 13

Proti

0

Zdrželi se 0

Usneseni bylo přijato
b)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pro projednání rozhodlo, že způsob volby místostarosty(ů)
obce bude veřejný.

Hlasování: Pro 13

Proti

0

Zdrželi se 0

Usneseni bylo přijato
7. a 9. Určení počtu uvolněných funkcí, volba starosty a místostarostů
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Pan Hošek sdělil, že
proběhla schůzka, kde bylo dohodnuto, že funkce starosty bude dlouhodobě uvolněná funkce a byla
navržena paní Věra Čermáková,

a)

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávatjako dlouhodobě uvolnění

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pro projednání rozhodlo, vsouladu s š 84 odst. 2. písm. k)
zákona o obcích, že funkce starosty obce je pro volební období 2018-2022 dlouhodobé uvolněnou
funkcí.
Hlasování: Pro 13
Usnesení bylo přijato

Proti

0

Zdrželi se 0

b) Volba starosty
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy volí do funkce uvolněného starosty obce Velké Přílepy paní

Věru Čermákovou.
Hlasování: Pro 10

Proti

0

Zdrželi se 3 (Rykl, Špindler, Zaviačič)

Usnesení bylo přijato
19:27 přišel pan Farfán a složil slib zastupitele

6. a 9. Určení počtu místostarostů, volby místostarostu
Pan Hošek sdělil, že na přípravné schůzce k ustavujícímu zasedání zastupitelstva byla tato volba

předjednána. Navrhují se dva místostarostové. Jeden místostarosta jako dlouhodobě uvolněný, druhý
jako neuvolněná funkce. Následně přečetl návrh usnesení:
A) Určení počtu místostarostú
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pro projednání
|.
Rozhodlo, že ve volebním období 2018—2022 budou zvoleni 2 místostarostové obce.
||,
Rozhodlo, že v souladu s 5 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, pro volební období
2018-2022 bude jeden ze zvolených místostarostů vykonavat svou funkci jako
dlouhodobě neuvolněnou funkci a jeden ze zvolených místostarostů vykonávat svou
funkci jako uvolněnou funkci.

Ill.

Rozhodlo, že v souladu s 5 104 odst. 1 zákona o obcích bude dlouhodobě uvolněný
místostarosta zastupovat starostu obce v době jeho nepřítomnosti.

Protinávrh pan Zaviačič:

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pro projednání
|.
Rozhodlo, že ve volebním období 2018—2022 budou voleny 2 místostarostové obce.
ll.

Rozhodlo, že v souladu s š 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, pro volební období

2018—2022 budou oba dva místostarostové vykonávat svou funkci jako neuvolněnou
funkci.

Protinávrh zdůvodnil tím, že jsou navrženy výbory Sociální a kulturní a Sportovní výbor každý bude
mít min. 3 členy, tj. navíc 6 osob které se budou věnovat přiděleným oblastem uvolněného
místostarosty, a proto není nutné mít místostarostu na plný úvazek. Příspěvkové organizace obce —
základní a mateřská škola má svého ředitele, hospodařku, školníky apod. — navíc paní Smidža'rova'
jako ředitelka jedné této organizace je zastupitelkou a navrženou radní. Dalším z důvodů je
trojnásobný nárůst mzdových nákladů a odvodů oproti neuvolněnému zastupiteli.
Na přípravném jednání bylo panem Hoškem uvedeno plánovaně navýšení rozpočtu na odměny
zastupitelů cca na půl milionu korun, navíc o zřízení funkce uvolněného místostarosty nepadlo ani
slovo. Náklady na uvolněného místostarostu v roce 2019 budou:
53 029 Kč + 18 030 Kč (odvody na zdr. a soc. pojištění) = 71 059 Kč tj. za rok 852 708 Kč/rok. Rozdíl

proti dvěma neuvolněným zastupitelům je 570 708, které mohou chybět v rozpočtu na sport, kulturu
apod. S uvolněným místostarostou na plný úvazek bude navýšení nákladů na zastupitelstvo
meziročně o 1,1 mil. Kč vyšší!

Předsedající zdůvodnila nutnost uvolněného místostarosty jeho flexibilitou a nutností řešit agendu

rychle, což nejde zaručit u výborů, V obci došlo k výraznému nárůstu obyvatel, zvýšení agendy stím
spojené, ale počet zaměstnanců obce zůstal stejný. Tento místostarosta bude zastupovat starostu
vdobé jeho nepřítomnosti. Pan Hošek potvrdil, že po připočtení dalších odvodů, je nárůst nákladů
přes 1 mil. Kč (zvýšení počtu zastupitelů z 11 na 15 členů).

Protinávrh pan Říha:
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pro projednání
|.

Rozhodlo, že ve volebním období 2018—2022 budou zvoleni 2 místostarostové obce.

||.

Rozhodlo, že dle zákona o obcích pro volební období 20182022 budou
místostarostové obce vykonávat svoji funkci jako neuvolněnou funkci.
Rozhodlo, že v souladu se zákonem o obcích vdobě nepřítomnosti starosty obce

Ill.

zastupuje určený místostarosta obce.

Hlasování o protinávrhu pana Říhy:
Pro
4
(Říha, Zaviačíč, Špindler, Rykl),
Proti

8

(Čermáková, Válková, Koštovalová, Klicpera, TIuková, Daněk, Maršíková,

Farfán)
Zdrželi se

2

(Hošek, Smidžárová)

Protina'vrh nebyl přijat
Hlasování o protinávrhu pana Zaviačiče:

Pro

4

Proti

8

(Říha, Zaviačič, Špindler, Rykl),
(Čermáková, Válková, Koštovalová, Klicpera, TIuková, Daněk, Maršíková,

Farfán)
Zdrželi se

2

(Hošek, Smidžárová)

Protinávrh nebyl přijat
Hlasování o návrhu:
Pro
9

(Čermáková, Válková, Hošek, Koštovalová, Klicpera, Tluková, Daněk,

Proti

(Zaviačič, Špindler, Rykl, Říha)

Maršíková, Farfán)

4

Zdržel se
1
Usnesení bylo přijato

(Smidžárová)

B) Volba místostarosty(ú)
Pan Špindler se podivil nad tím, že uvolněný místostarosta bude mít vgesci 2 oblasti a
neuvolnéný 4.
Návrh usnesení:
a)

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy
l. VoIí do funkce neuvolnéného místostarosty obce lng. Tomáše Hoška

||. Určuje rozsah kompetencí neuvolnéného místostarosty obce na oblasti:
správa rozpočtu obce
.
technická infrastruktura obce
.

doprava

.

územní rozvoj obce.

Hlasování:
Pro

10

Proti

0

Zdrželi se

4 (Rykl, Špindler, Zaviačič, Hošek)

(Čermáková, Válková,

Smidžárová,

Daněk, Maršíková, Farfán, Říha)

Usnesení bylo přijato

Koštovalová,

Klicpera,

Tluková,

b) Zastupitelstvo obce Velké Přílepy
|.

VoIí do funkce uvolněné místostarostky obce Mgr. Bc. Marii Válkovou.

||.
.
.

Určuje rozsah kompetencí uvolněné místostarostky obce na oblasti:
příspěvkové organizace
sociální a kulturní záležitosti.

Hlasování:
Pro

9 (Čermáková, Válková, Hošek, Koštovalová, Klicpera, Tluková, Daněk,
Maršíková, Farfán)

Proti

2 (Říha, Rykl)

Zdrželi se

3 (Špíndler, Zaviačič, Smidžárová)

Usnesení bylo přijato

10. Zřízení finančního a kontrolního výboru, volby předsedů
Paní starostka informovala otom, že výbory a návrhy na předsedy byly předjednány.
a)

Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
minimálně 3 a maximálně 7 členné.
Hlasování: Pro 14
Usneseni bylo přijato

Proti

O

Zdrželi se 0

b) Volba předsedy finančního výboru
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání volí předsedou finančního výboru Bc. Josefa Daňka.
Hlasování: Pro 13

Proti

O

Zdržel se 1 (Daněk)

Usnesení bylo přijato
0)

Volba předsedy kontrolního výboru

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání volí předsedou kontrolního výboru Ing. Petra
Spindlera.
Hlasování: Pro 13

Proti

0

Zdržel se 1 (Špindler)

Usnesení bylo přijato

11. Zřízení dalších výborů, volby předsedů
Paní předsedající požádala předsedy výborů, aby na příštím zasedání zastupitelstva předložili
seznamy členů.
Pan Hošek informoval, že na poradě zastupitelů byly tyto výbory diskutovány a představeny vize
nových výborů.

A) Určení počtu členů jednotlivých výborů
Návrh usnesení:

|.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pro projednání rozhodlo o zřízení následujících výborů
při obecním zastupitelstvu:
.

Dopravní a bezpečnostní výbor

.

Sportovní výbor

-

Výbor pro životní prostředí

ll.

.

Stavebnívýbor

.

Sociální a kulturní výbor

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pro projednání rozhodlo, že zřízené výbon/ budou
minimálně 3 a maximálně 7 členné.

Protinávrh pan Říha:
|.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pro projednání rozhodlo o zřízení následujících výborů
při obecním zastupitelstvu:
.
Dopravní a bezpečnostní výbor

||.

-

Sportovní, kulturní, sociální výbor

.

Výbor pro životní prostředí

.

Stavební výbor

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pro projednání rozhodlo, že zřízené výbory budou
minimálně 3 a maximálně 7 členné.

Pan Říha odůvodnil protinávrh tím, že sport a kultura v této obci patřila k sobě, proto navrhuje snížení
počtu výborů.

Hlasování o protinávrhu pana Říhy:
Pro1 (Riha)
Proti 1 (Daněk)

Zdrželi se 12

Protinávrh nebyl přijat.

Hlasování o návrhu:
Pro 13
Usnesení bylo přijato

Proti

„
1 (Ríha)

Zdrželi se O

B) Volba předsedů jednotlivých výborů
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pro projednání

|.

Volí Doc. Ing. Michaela Rykla, PhD. do funkce předsedy Dopravního a bezpečnostního
výboru.

Hlasování: Pro 13

Proti

0

Zdržel se1 (Rykl)

Usneseni bylo přijato

||.

Volí Mgr. Naděždu Koštovalou do funkce předsedy Sportovního výboru

Hlasování: Pro 12
Usnesení bylo přijato
|||.

Proti

0

Zdrželi se 2 (Koštovalová, Říha)

Volí Ing. Martinu Maršíkovou do funkce předsedy Výboru pro životní prostředí

Hlasování: Pro 13

Proti

0

Zdržel se1 (Maršíková)

Usnesení bylo přijato
IV.

Volí Jana Klicperu do funkce předsedy Stavebního výboru

Hlasování: Pro 13

Proti

0

Zdržel se1 (Klicpera)

Usnesení bylo přijato

V.

Volí Mgr. Evu Tlukovou do funkce předsedy Sociálního a kulturního výboru

Hlasování: Pro 13
Usnesení bylo přijato

Proti

o

Zdržel se 1 (Říha)

C) Zastupitelstvo obce Velké Přílepy ukládá předsedům výborů na příští jednání zastupitelstva
předložit návrh na personální složení výborů a hlavní priority činnosti na období 2018-2022.
Hlasování: Pro 14
Usnesení bylo přijato

Proti

O

Zdrželi se 0

12. Zřízení Rady obce
Pan Hošek informoval, že obsazení Rady vychází ze zákona o obcích, která může mít v obci Velké
Přílepy max. 5 členů.
Pan Špindler sdělil, že bude hlasovat proti zřízení Rady obce, protože zřízení Rady obce snižuje
transparentnost řízeni obce směrem k veřejnosti z následujících důvodů:
Jednání Rady je ze zákona o obcích neveřejné, nemůže se tedy veřejnost ani ostatní
zastupitelé zúčastnit jednání Rady.
Zákon o obcích nedává Radě povinnost zveřejnit zápis zjednání Rady. Pokud se veřejnost
nebo ostatní zastupitelé chtěji seznámit stím, co Rada na svém zasedání probírala, kam
Rada směřuje svými rozhodnutími, musí speciálně žádat o zpřístupnění zápisu zjednání
-

Rady.
Radě jsou zákonné vymezené určité pravomoci, které jsou odňaty zastupitelstvu (jmenování

komisí, vydávání vyhlášek). Tzn. chod obce a její budouci rozvoj bude řídit 5-ti čienná Rada
obce. Veřejnost a ostatní zastupitele budou mít sníženou možnost ovlivnit dění a další rozvoj
obce.
Pani starostka Čermáková reagovala na vyjádření pána Špindlera Dle jejího názoru nemá pravdu,
protože byl navržen Spolkem Kamýk bod, který obsahuje ujednání o zveřejňování zápisů z Rady.
Kompetence Rady jsou omezené. Zastupitelstvo obce již dříve odsouhlasilo navýšení počtu
zastupitelů, a to zdůvodu zřízení Rady, která zwchlí vyřizování agendy na obci a nebude nutno
svolávat zasedání zastupitelstva po 14 dnech.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
!.
Zřizuje na volební období 2018-2022 Radu obce.
ll.
Rozhodlo, že Rada obce bude mít ve volebním období 2018—2022 pět členů. V souladu s
š 99 odst. 3 zákona o obcích jsou členy Rady obce zvolení starosta a místostarostové.
||l.
Volí Ing. Vlastimila Zaviačiče a Mgr. Libuši Smidžárovou jako členy Rady obce.
Hlasování:
Pro

9

Proti

1 (Špindler)

Zdrželi se
4 (Říha, Zaviačič, Rykl, Smidžárová)
Usnesení bylo přijato

13. Podpisová oprávnění k účtům obce
Pan Hošek sdělil, že se jedná o udělení práv paní starostce Čermáková, místostarostům paní Válkove
a panu Hoškovi a paní Smidžárově. V současné době tyto zastupitelé mají tato práva z předchozích

volebních období. Pan Špindler se zeptal, do jaké výše může starosta nebo místostarosta dělat
pokyny na účtu, aniž by o tom musel seznamovat zastupitele. Od jaké výše musí uzavíraná smlouva
nebo objednávka projít zastupitelstvem? Pan Hošek odpověděl, že pokyny jsou vázány na usnesení

zastupitelstva a směrnici, Nyní je to 100 tis. Kč. Pan Zaviačič oponoval, že na minulem zasedání
zastupitelstva byla sdělena částka 200 tis. Kč.
provedeno poptávkové řízení,

Páni starostka odpověděla, že vtomto případě je

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pro projednání schvaluje udělení podpisových práv k účtům obce
Velké Přílepy následujícím zastupitelům: Věře Čermáková, Ing. Tomášovi Hoškovi, Mgr. Bc. Marii
Válkové a Mgr. Libuši Smidžárové.

Hlasování: Pro 13

Proti

0

Zdržel se1 (Smidžárová)

Usnesení bylo přijato

14. Určení oddávajících pro matriční obvod

Paní starostka sdělila, že díky vstřícnému přístupu paní matrikářky, narůstá počet svateb aje nutné
zvýšit počet oddávajících, aby bylo možné tuto službu zajistit.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pro projednání schvaluje určené zastupitele Věru Čermákovou
Mgr Bc Marii Válkovou, Ing. Tomáše Hoška, Ing. Evu Tlukovou a Jiřího Říhu pro potřeby oddávání
v matričním obvodu Velké Přílepy.
Hlasování: Pro 14

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo přijato
15. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Pan Hošek sdělil, že náklady v rozpočtu stoupnou. Nyní je alokována částka 1,3 mil. Kč. Pokud budou
schváleny navržené částky, bude tato částka navýšena v roce 2019 o 800 tis. Kč bez odvodů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pro projednání
|.

Rozhodlo, že funkce členů zastupitelstva jsou neuvolněnými funkcemi

||.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání a v souladu s 5 72 odst. 2 a g 84 odst. 2
písm. n) zákona 128/2000 Sb. zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků v platném znění stanovuje
měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Velké Přílepy za výkon funkce
následovně:
Neuvolněný místostarosta ve výši 23 500 Kč
člen Rady obce ve výši 6 758 Kč
předseda výboru zřízeného při zastupitelstvu obce ve výši 3 379 Kč

člen výboru nebo komise ve výši 2 816 Kč
neuvolněný člen zastupitelstva 1 690 Kč
Odměny budou vypláceny ode dne zvolení neuvolněného zastupitele do funkce.
|||.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání a v souladu s š 74 odst. 3 zákona o
obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkci se odměna neuvolnénemu
členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnuti
zastupitelstva náleží nejvys51 odměna.

Hlasování: Pro 11
Usnesení bylo přijato

Proti

0

Zdrželi se 3 (Smidžárová, Daněk, Farfán)

16. Určení zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem územního plánu obce
Paní starostka navrhla pana Hoška s ohledem na to, že ÚP se blíží dokončení a do současné doby
tuto funkci vykonával.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.

pověřuje

člena

zastupitelstva

Ing.

Tomáše

Hoška

k tomu,

aby

spolupracoval

s pořizovatelem územního plánu Velkých Přílep jako tzv. „určený zastupitel" ve smyslu
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.

Protinávrh pan Špindler:
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

l.

pověřuje člena zastupitelstva Doc. Ing. Michaela Rykla, Ph.D., aby spolupracoval
s pořizovatelem územního plánu Velkých Přílep jako tzv. „určený zastupitel" ve smyslu
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

znění pozdějších předpisů.
Odůvodnění:
Spolek Kamýk navrhuje pana Rykla pro jeho nespornou odbornost v oboru, kde působí jako architekt

a historik architektury. Vystudoval fakultu architektury ČVUT, kde je součástí studijního programu také
urbanismus a územní plánování. Na téže fakultě obhajoval doktorát a docenturu, a také zde vyučuje.
Z titulu svého vzdělání a profese se v dané dokumentaci snadno orientuje.
Hlasování o protinávrhu:

Pro

3

(Říha, Zaviačič, Špindler)

Proti

3

(Hošek, Farfán, Tluková)

Zdrželi se

8

(Smidžárová, Daněk, Čermáková, Válková, Klicpera, Koštovalová,
Maršíková, Rykl)

Protinávrh nebyl přijat
Hlasování o návrhu:
Pro

9

(Čermáková, Válková, Klícpera, Koštovalová, Maršíková, Tluková, Daněk,
Farfán, Smidžárová)

Proti
Zdrželi se

3
2

(Zaviačič, Špindler, Rykl)
(Říha, Hošek)

Usnesení bylo přijato

17. Zveřejňování zápisů z Rady obce a zasedání zastupitelstva
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
Žaz/
l.
ukládá starostce obce aby po doručení zápisu ze schůzefgbce/
které musí být pořízené a
uložené do 7 dnů od jejího konání na obecním úřadu neprodleně zveřejnila v plném znění
na internetových stránkách obce Velké Přílepy.
||.
ukládá starostce obce, aby po doručení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce, které
musí být pořízené a uložené do 10 dnů od skončení zasedání u obecního úřadu,
neprodleně zveřejnila v plném znění na internetových stránkách obce Velké Přílepy
Pan Špindler vznesl připomínku, zda by bylo možné k zápisu dávat přílohy. Paní starostka sdělila, že
údaje musí být anonymizované a pokud mají občané pochyby, můžou se dostavit na obecní úřad a

seznámit se s podklady.
Pan Hošek sdělil, že nebude hlasovat pro tento návrh z důvodu uvedení v plném znění. Údaje musí
být anonymizovány.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o možnostech nahlížení do dokumentů.
Hlasování o návrhu:

Pro

8

Proti

O

Zdrželi se
6
Usneseni bylo přijato

(Čermáková, Tluková, Farfán, Maršíková, Zaviačič, Rykl, Špindler, Říha)
(Klicpera, Smidžárová, Válková, Koštovalová, Hošek, Daněk)

18. Různé
Pan Říha se zeptal, kdo připravoval přípravné jednání. Zda to bylo staré zastupitelstvo či zástupci
stran, kteří kandidovali ve volbách? Paní starostka odpověděla, že schůzku organizovalo staré vedení

obce.
19. Diskuse s občany
Paní Kosíková požádala nové zastupitele, zda by mohli kratce sdělit, čím by mohli být prospěšní obci.

„10

Mgr. Tiuková — stavební právo, sociální zabezpečení — péče o seniory
Mgr. Koštovalová — sport nejen pro školní děti
Ing. Farfán — výstavba sportovní infrastruktury v obci

Bc. Daněk — finance, hospodaření obce
lng. Maršíková — dokončení projektů předešlých výborů a zlepšení životního prostředí
Pan Klicpera — obchodní smlouvy, dozory na stavbách
Pan Říha — Již působil v zastupitelstvu. „Dvakrát nevstoupis do stejné řeky. Nikdy neříkej nikdy.“
lng. Špindler — oddálení obchvatu obce, čitelnost vůči občanům
Doc. Ing. Rykl, Ph.D. — odtajnění záměru Středočeského kraje s dopravním řešením skrz obec

lng„ Zaviačič — zvýšit transparentnost a tok informací k obyvatelům

Paní Martínková požádala zastupitele, aby odpověděli na otázky do Přilepskěho zpravodaje.
Pan Handl se zeptal na popis pozice a cíle uvolněně místostarostky. A dále čím je pan místostarosta
Hošek kvalifikovanější projednání s pořizovatelem ÚP než pan Rykl?

Pani starostka sdělila, že popis pozice paní Válková dostane. Pan Hošek odpověděl, že pan Rykl má
dopravní výbor a tento si bude zvát k jednání. Pověřený zastupitel je administrativní práce, ne odborná
a funguje jako spojka mezi pořizovatelem, architekty a obci.

20. Závěr
Paní starostka ukončila jednání zastupitelstva v 20:49 hod.
Datum vyhotovení zápisu:

////ff$

Věra Čermáková, starostka
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