PY
Zápis

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy
konaného dne 22. 11. 2018 od 19,00 hod. v Galerii

Přítomni:

15 členů ZO
Věra Čermáková, Bc. Josef Daněk, lng. Rostislav Dias, Ing. Jan Farian, Ing. Tomáš
Hošek, Jan Klicpera, Mgr. Naděžda Koštovalová, Ing. Martina Maršíková, Doc. lng.

Michael Rykl, PhD., Jiří Říha, Mgr. Libuše Smidžárová, Ing. Petr Špindler, Mgr. Eva
Tluková, Mgr. Bc. Marie Válková, Ing. Vlastimil Zaviačič
Omluveni:

x

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce se sešlo v 19,00 hodin. Zasedání bylo zahájeno v 19,03 hodin a předsedá mu
paní starostka, která konstatovala přítomnost 15 členů zastupitelstva, což je usnášeníschopný
stav.

2. Složení slibu člena zastupitelstva
Paní starostka vyzvala pana Diase v souladu s 5 69 odst. 2 zákona o obcích ke složení slibu.
Složení slibu proběhlo, tak že paní starostka 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 jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a vyzvala pana

Diase ke složené slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. (příloha č. 1)
Pan Dias neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání volí
Volí:
a) Zapísovatele: Radka Linhartová
b) Ověřovatele zápisu: Mgr. Eva Tluková, Ing. Petr Špindler
c) Návrhová komise: Ing. Tomáš Hošek, Mgr. Bc. Marie Válková
Hlasování: Pro 15
Usnesení bylo schváleno

Proti

0

Zdrželi se 0

4. Schválení programu jednání

Paní starostka prošla usnesení z předchozího jednání zastupitelstva.
Dále paní starostka přečetla navržený program. (Příloha č. 2)
Pan Hošek navrhl doplnit 2 body: Zpráva o činnosti úřadu a Dopravní opatření vobci. Dále navrhl
stáhnout bod č. 8 — Vodné a stočné pro rok 2019 (není splněna lhůta 15 dnů vyvěšení na ÚD).
Pan Rykl dále navrhl doplnit bod: Zpracování aktuálního posudku o stavu vodovodní sítě.
Proběhla diskuse k matematickému modelu stavu vodovodní sítě mezi panem Ryklem a panem
Hoškem, Obec realizuje opatření, která jsou v modelu navržena (ulice Nova', hlavní přivaděč, rozšíření

vodojemu...), Pan Rykl upozornil na doporučení aktualizace modelu po každé změně.
Paní starostka dále navrhla stažení bodu č. 13 a bod. č. 14. Dále podala informaci o oslovení
právníka, který připraví novou vyhlášku o zhodnocení pozemku.
Pan Zaviačič navrhl doplnit bod — Jednací řád zastupitelstva.

l.

Proti usnesení z předcházejícího zasedání ze dne 1.11.2018 nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení z předchozího zasedání jsou platná. Zastupitelstvo bere na vědomí informace o průběhu

plnění usnesení z předchozího jednání zastupitelstva.
||. Zastupitelstvo obce Velké Přílepy schvaluje předložený návrh programu jednání s tím, že program
bude změněn následovně:

-

Bude předřazen bod č. 5 — Zpráva o činnosti obecního úřadu

-

Bude doplněn bod. č. 15 — Dopravní opatření v obci
Bude doplněn bod. č. 16 — Zpracování posudku o stavu vodovodní sítě
Bude doplněn bod. č. 17 — Jednací řád obce

-

Původní body č. 15 -17 budou v programu zařazeny za nové navrhované body

-

Bude stažen bod č. 8, 13 a 14

Hlasování: Pro 15
Program byl přijat

Proti

0

Zdrželi se 0

5. Zpráva o činnosti obecního úřadu
Paní starostka přečetla zprávu o činnosti. (Příloha č. 3) Pan Hošek doplnil informace o stavu čistírny
odpadních vod, kdy dochází k častému ucpávání čerpadel a tím k občasnému uvolňování kalů do
potoka. Hledá se řešení s projektantem. Dále informoval o jednání se zástupcem ROPIDU. Na jaře
dojde k vyhodnocení provozu integrace Kladenska. Pravděpodobně dojde ke zrušení linky 624 Okoř-

Kladno, kterou by měla nahradit linka 350. S touto variantou obec nesouhlasí a navrhuje ukončit linku
350 v Buštěhadu, kde je návazné spojení a lze linku otočit, Byla projednávána í linka k Lídlu a do
Suchdola. Stanovisko ROPIDU, když to obec zaplatí, tak jezdit budou. Ceny jsou vysoké. Dojde
krozšíření kolejové dopravy (Noutonice, Hostivice). Dále je uvažováno o posílení linky č. 316 do
Kralup. (přidání 2 spojů). Pan Špindler se zeptal, jaké jsou náklady na provozování této linky. V měsíci
červenci a srpnu připadl podíl nákladů pro obec Velké Přílepy 76 000,— Kč/més. za prodloužení linky

z Holubic do Kralup. Pan _vznesl dotaz, jak to myslel pan Hošek se zrušením 2 spojů linky
316, které jsou nyní přetížené. Pan Hošek vysvětlil, že by bylo možné ušetřit 2 spoje vdobě, kdy
nejsou tak vytížené a využít tuto kapacitu ve špičce, kdy by se přesměrovali vybrané spoje do
Suchdola. Nyní se jedná pouze o vizi. Pan Rykl se zeptal, proč je přímý autobus do Kralup, Dříve bylo
spojení s přestupem. Dle jeho názoru si touto linkou vylepšují Kralupy městskou dopravu a touto

linkou jezdí pouze jednotlivci. Pán Hošek oponoval, že jezdil soukromý dopravce se 3 spoji. Obec
nemá kapacitu ve Škole na přijímání dětí zokolních obcí. Tuto kapacitu mají Kralupy. Jednání
probíhala 2 roky. Jedná se o prodloužení pro děti z Velkých Přílep, Turska, Holubic, Kraj tuto linku
hradí jako školní autobus. Obec hradí prokazatelnou ztrátu mimo školní dny (červenec, srpen). Dále
pan Rykl si myslí, že je nutno dále jednat s ROPIDEM ohledně linky k Lidlu. Zajížd'ka cca 0,5 km. Pan

Hošek informoval, že každé projednávání změny 5 ROPIDEM trvá 105 dnů. Paní _e ptala
na vytíženost trasy Přílepy — Kladno. Pan Hošek odpověděl, že je velmi málo vytížená a nedá se
využít tato kapacita pro posílení 316. Každá linka má svoji licencí.

6. Schválení členú jednotlivých výborů zastupitelstva
|. Zastupitelstvo po projednání schvaluje personální obsazení Finančního výboru zřízeného při
zastupitelstvu obce Velké Přílepy následovně:
Předseda: Bc. Josef Daněk
Členové: Jan Klicpera, lng. Petr Špindler

Hlasování: Pro 14

Proti

0

Zdržel se 1 (Špindler)

Usnesení bylo přijato

||. Zastupitelstvo po projednání schvaluje personální obsazení Kontrolního výboru zřízeného při
zastupitelstvu obce Velké Přílepy následovně:

Předseda: lng. Petr Špindler
Členové: Ing. Vlastimil Zaviačič, Jiří Říha

Hlasování: Pro 13

Proti

0

Zdrželi se 2 (Válková, Zaviačič)

Usnesení bylo přijato
|||. Zastupitelstvo po projednání schvaluje personální obsazení Výboru pro životní prostředí
zřízeného při zastupitelstvu obce Velké Přílepy následovně:
Předseda: Ing. Martina Maršíková
Členové: Jiří Říha, Zbyněk Stara
Hlasování: Pro 15

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo přijato
IV. Zastupitelstvo po projednání schvaluje personální obsazení Stavebního výboru zřízeného při

zastupitelstvu obce Velké Přílepy následovně:
Předseda: Jan Klicpera

Členové: ing. Jan Faríán, Mgr. Eva Tluková
Hlasování: Pro 13

Proti

O

Zdržel se 2 (Farfán, Klicpera)

Usnesení bylo přijato
V. Zastupitelstvo po projednání schvaluje personální obsazení Dopravního a bezpečnostního

výboru zřízeného při zastupitelstvu obce Velké Přílepy následovně:
Předseda: Doc. IngMichaeí Rykl, PhD.

Členové: prap. Karel Král, ing. Rostislav Dias, Jitka Kosíková, Ing. Karel Komm
Hlasování: Pro 14

Proti

0

Zdlželi se1 (Válková)

Usnesení bylo přijato
V|.Zastupitelstvo po projednání schvaluje personální obsazení Sociálního a kulturního výboru
zřízeného při zastupitelstvu obce Velké Přílepy následovně:

Předseda: Mgr. Eva Tluková
Členové: Eva Martínková, Mgr. Bc. Marie Válková, Zuzana Gottfriedová
Hlasování: Pro 14

Proti

0

Zdrželi se1 (Zaviačič)

Usnesení bylo přijato
VII. Zastupitelstvo po projednání schvaluje personální obsazení Sportovního výboru zřízeného

při zastupitelstvu obce Velké Přílepy následovně:
Předseda: Mgr. Naděžda Koštovalová

Členově: Mgr. Bc. Marie Válková, Petr Frydrych, Štěpán Janáček, Ing. Jan Faríán, Jan
Klicpera, Petr Zedník

Hlasování: Pro 15
Usnesení bylo přijato

Proti

0

Zdrželi se 0

Priority Kontrolního výboru:
Vlll. Zastupitelstvo obce pověřuje Kontrolní výbor k provádění kontroly:
a) Plnění usnesení zastupitelstva obce a Rady obce.

b) Dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné
působnosti,
c) Ostatních výborů zřízených při obecním zastupitelstvu vtom smyslu, zda zajišťují
stanovenou náplň své činnosti v celém rozsahu.

cl) Realizace přijatých opatření Rady obce a zastupitelstva obce při vyřizování petic, stížnosti
a připomínek občanů v oblasti samostatné působnosti obce.
e) Dodržování Jednacího řa'du zastupitelstva a Rady obce během zasedání, ale i mezi
jednotlivými zasedáními.

f) Plnění smluvních vztahů uzavřených mezi obcí a ostatními subjekty. Kontrola je prováděna
minimálně jedenkrát ročně.

9) Obecně závazných vyhlášek a směrnic tím, že jednotlivé dokumenty podrobí předchozímu
připomínkověmu řízení před jejich projednáním na jednání Rady obce nebo zastupitelstva
obce,

Hlasování:
Pro

9

(Daněk, Dias, Farfán, Klicpera, Koštovalová, Rykl, Říha, Špindler,

Zaviačič)
Proti
Zdrželi se

O
6

.
(Cermáková, Hošek, Maršíková, Smidžárová, TIuková, Válková)

Usnesení bylo přijato

Dále pan Rykl přečetl priority Dopravního a bezpečnostního výboru. (Příloha č. 4)
Pan Dias informoval, že došlo k opravě šoupěte u stodoly na Kladenskě ulici.
Paní Tluková sdělila, že Sociální a kulturní výbor by se chtěl zaměřit na organizaci a podporu
akcí
obce dle kulturního kalendáře a podporu seniorů (nad 65 let). (Příloha č. 5)

lX.

Zastupitelstvo bere na vědomí navržené priority Dopravního a bezpečnostního výboru a
Sociálního a kulturního výboru.

7. Rozpočtové opatření č. 8 Rozpočtu obce

Pan Hošek informoval o Rozpočtovém opatření č. 6 a č. 7, které bylo schváleno paní starostkou
v rámci jejích kompetencí (do 50 tis. Kč). Bude připravena revokace usnesení na další
zastupitelstvo

se změnou „Zastupitelstvo bere na vědomí", nyní je „ Zastupitelstvo schvaluje na nejbližším zasedání".
Rozpor se zákonem — 2x schváleno.
Rozpočtové opatření č. 8 — vyšší příjem daní, uvolňují se finance na Polyfunkční dům, opravy
silnic a
chodníků. Proběhla diskuse k plánovanému rozpočtu na příští rok a rezervě v rozpočtu.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání schvaluje předložené rozpočtov
é opatření č. 8

Rozpočtu obce na rok 2018, které je přílohou zápisu. Rozpočtovým opatřením dojde
vsouladu
s ustanovením 5 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: Pro 15

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo přijato
8. Nákup pozemku p.č. 6414, k.ú. Velké Přílepy
Paní starostka informovala, že se jde o pozemek v Podmoráňské ulici, který
byl nabízen k prodeji

Ministerstvem obrany několik let. Původní vysoká cena byla postupně snížena na Kč
16 900,-. Po
opravě silnice do Uholiček a vrácení linky č, 350 na původní trasu, tak je zde plánován
a zastávka
autobusu.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání schvaluje předloženou smlouvu mezi
Ministerstvem
obrany ČR (prodávající) a obcí Velké Přílepy (kupující) na prodej pozemku parc.
č. 64/4 v k.ú. Velké

Přílepy, vedeném jako ostatní plocha o velikosti 104 m2 za celkovou cenu 16 900,- Kč.
Hlasování: Pro 15
Usnesení bylo přijato

Proti

O

zdrželi se 0

9. Vodné a stočné pro rok 2019
Bod byl stažen.
10. Směna pozemků parc. č. 351 a parc. č. 167/6, vše k.ú. Velké Přílepy

Pani starostka sdělila, že se jedná o pozemky Roztocká ulice x Okružní ulice. Pan _
navrhl
směnu pozemku pod silnicí. Obec obdrží větší pozemek. Pan Dias se zeptal, zda mají
tyto pozemky
stejnou klasifikaci. Paní Aulická odpověděla, že jeden je veden jako ostatní plocha, druhý
je veden
jako orná půda, ale vede pod komunikacemi. Po převodu pozemku dojde kopravě
klasifikace na
ostatní plochu.

Pan Hošek přečetl návrh usnesení:

|.

||.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy schvaluje záměr uzavření smluv o vzájemném
darování části pozemku parc. č. 351, k.ú. Velké Přílepy o výměře 13 m2 z vlastnictví obce
do vlastnictví pana
a části pozemku parc. č. 167/6 k.ú. Velké Přílepy o
výměře 56 mzz vlastnictví pana M
o vlastnictví obce Velké Přílepy.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pověřuje starostku obce přípravou smlouvy a zadáním
vypracování geometrického plánu.

Hlasování: Pro 15
Usnesení bylo přijato

Proti

0

Zdrželi se 0

Pan Dias se zeptal, kdo zaplatí poplatky za geometrický plán a poplatek za zapsání do katastru

nemovitostí. Paní starostka odpověděla obec, protože získá větší pozemek.
11. Prodej pozemku pod trafostanici
ČEZ Distribuce požádal o odkup pozemku pod trafostanici mezi ulicí Voskovcova a Plachtova.

|.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku pod
trafostanici na st.p. 728, o rozloze 15 m2, vydělený z pozemku 156/34, vše k.ú. Velké

||.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku vyvěšením záměru tohoto prodeje.

Přílepy, ato za minimální cenu 2 000,- Kč/m2,

Hlasování: Pro 15
Usnesení bylo přijato

Proti

O

Zdrželi se 0

Pan Dias se zeptal, proč se tyto pozemky prodávají. Paní Auiická odpověděla, že ČEZ se snaží po
celé republice ziskat tyto pozemky do svého majetku. Nově stavby již musí být srostlé s pozemkem.
Pan Farfán se zeptal, zda ČEZ platí za užívání pozemků. Paní starostka odpověděla, že ne.

12. Žádost 0 slevu z nájmu
Paní starostka informovala, že žádost podala paní H_. Žádá snížení nájmu po dobu

rekonstrukce sousední budovy, kdy došlo k poklesu tržeb vo ou obchodech včp. 130. Na poradě
zastupitelů bylo dohodnuto, že obec vyjde vstříc, neboť chce zachovat občanskou vybavenost.

Snížení nájmu bude do doby dokončení Polyfunkčního domu, tj. do 31.08.2019. Fungování prodejen
chrání i majetek obce, který je temperován a dochází k nižšímu chátrání nemovitosti.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání rozhoduje o snížení nájemného provozovatelům
prodejen vnemovitosti Pražská č.p. 130 o 50% ze stanoveného nájemného, zdůvodu snížené
dostupnosti výše uvedených prodejen, kteráje zapříčiněna výstavbou budovy Pražská 130/B. Snížené
nájemné je omezeno na období od 1.12.2018 do 31.08.2019.
Hlasování: Pro 15
Usnesení bylo přijato

Proti

0

Zdlželi se 0

13. Žádost o souhlas s navýšením spotřeby vody č.p. 20
Pan Hošek informoval, že obec obdržela žádost o souhlasné stanovisko s napojením vody do nové
nemovitosti, na st. p. 10/1 za budovou čp. 20 na Kladenské ulici. Jedná se o administrativní budovu.
Žádost byla podána o zvýšení spotřeby na stávající přípojce k čp. 20. Paní Aulícká sdělila, že obec se

chová v souladu s usnesením zastupitelstva. Žadatel ziskal kladné stanovisko MÚ Černošice, stavbu
lze povolit, je v souladu s ÚP. Není shoda s názorem obce, byly podány námitky. Paní starostka a pan

místostarosta měli schůzku s projektantem a viděli celý záměr s tímto pozemkem. Ubytovna by měla
být zrekonstruována na malometrážní byty, které budou na prodej. Přístavek se má změnit na
ubytovnu. Dojde tam k velkému nárůstu osob (cca 50-70). Obec navrhuje sjednat plánovací smlouvu
na celý areál. Žádost je podána pouze na kanceláře. Stavební úřad na námitky o projednávání areálu
jako celku říká, že řeší stav k podané žádosti — administrativní budova. V současné době má obec
slabé postavení. Dnes již překračují povolenou kapacitu přípojky na ubytovnu. Nyní je na ní napojena i

další stavba ubytovny. Pan K-se zeptal, co obec děla snelegálním napojením, nelegálním

ubytováním a proč obecjedná s lidmi, kteří porušují zákony. Pan P- se zeptal, zda obec vybírá
poplatek za ubytování. Paní starostka odpověděla, že ano. Pan Rykl konstatoval, že na rozhodnutí

Černošic musí existovat opravný prostředek. Paní Aulická odpověděla, že ano. Obec se může odvolat
až do rozhodnutí stavebního úřadu. Zastupitelé navrhli schůzku se žadatelem a vysvětlení celeho
záměru na jeho pozemku.
Pan Hošek přečetl návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání nesouhlasí s připojením nové administrativní budovy
na pozemku st.p.

10/1

v k.ú.

Kamýk u Velkých Přílep k vodovodní a kanalizační síti obce

prostřednictvím stávajících přípojek k nemovitosti Kladenská č.p. 20.
Hlasování: Pro 15
Usnesení bylo přijato

Proti

O

Zdrželi se 0

14. Žádost o připojení bytové jednotky na vodovod č.p. 784
Bod byl stažen.
15. Žádost o napojení na vodovodní řad parc. č. 156/282, 156/427

Bod byl stažen.
16. Dopravní opatření v obci
Pan Zaviačič měl prezentaci kopatření vedouci kzákazu průjezdu obcí vozidlům těžším 12t
s odkazem na Říčany, kde bylo toto opatření zavedeno. Nyní projíždí obcí průměrně 1569 nákladních
vozidel denně. Proběhla diskuse mezi zastupiteli. Pan Hošek sdělil, že v katastru naší obce nelze

použít vážení kamionů — technické podmínky (sklon silnice, 180 m rovného ůseku„.) Nejbližší místo
vTursku a v Horoměřicích. Pani Aulicka upozornila na to, že pokud se povede získat váhy

z prostředků SFDI, tak výnosy z pokut půjdou do Černošic, náklady na provoz ponesou jednotlivé
obce.
Návrh usnesení pan Zaviačič:

|.

||.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy souhlasí se záměrem omezení tranzitní dopravy na 12 !
zejména na silnicích l|/240 Pražská, |||/00710 Noutonická a |||/2406 Kladenská, |||/2421
Roztocká, lil/2407 Podmoráňšká a |||/Svrkyňská, vše vobci Velké Přílepy a ukládá
starostce zahájit realizaci tohoto projektu & oslovit vtéto věci okolní obce zatížené
tranzitní dopravou, zejména na silnici ||/240 mezi Kralupy a Horoměřicemi.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pověřuje starostku zajištěním zpracování projektové
dokumentace pro omezení tranzitní dopravy vobci Velké Přílepy scílem omezení
tranzitní dopravy na silnici ll/240.

Protinávrh pan Hošek:

|.

||.

Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem omezeni tranzitní dopravy na 12 t zejména na
silnicích ll/240 Pražská, |||/00710 a Ill/2406 Kladenská, |||/2421 Roztocká, |||/2407
Podmora'ňská a |||/24010 Svrkyňská, vše v obci Velké Přílepy.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pověřuje Dopravní a bezpečnostní výbor přípravou
podkladů pro uskutečnění těchto záměrů včetně přípravy podkladů
poptávková řízení.

pro potřebná

Doplnění protinávrhu pana Hoška panem Špindlerem:
ill.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pověřuje starostku obce realizací poptávkového řízení
na základě podkladů, ktere' obdrží od Dopravního a bezpečnostního výboru.
Hlasování o protinávrhu: Pro 15

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení bylo přijato

Pan Dias se zeptal, zda je k dispozici zápis zjednání ohledně zklidnění dopravy s Horoměřicemi. Paní
starostka krátce informovala o schůzce. Jednání se týkalo situace v Horoměřicích a zúčastnili se jí
zástupci obce Horoměřice, dopravní policie a obecní policie Horoměřic. Paní starostka tam představila

návrh výše projednávaněho dopravního opatření ve Velkých Přilepech.
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(21:25 — 21:28 paní Smidžárová se vzdálila)
(21:30 — 21:32 pan Daněk se vzdalil)

17. Zpracování posudku o stavu vodovodní sítě obce
Pan Rykl přečetl návrh usnesení:
Zastupitelé obce Velké Přílepy pověřují místostarostu obce, který má v kompetenci infrastrukturu obce
zadáním vytvoření aktuálního posudku o stavu vodovodní sítě správce vodovodní sítě obce Velké

Přílepy (VAK), jehož výstupem bude jaké kapacitní a technické možnosti má současná vodovodní sít'
po připojení dalších odběratelů,
Proběhla diskuse mezi zastupiteli k matematickému modelu vodovodní sítě. Pan Hošek odpověděl na
dotaz pana Rykla, zda odběr vody nepředběhne posílení vodovodní sítě a zda je smluvně zajištěný
objem vody dostatečný. Pan Hošek odpověděl, že obce Velké Příle y, Statenice a Úholičky mají
zajištěn dohromady objem 1 mil. m3. Nyní je spotřeba cca 820 tis, m /rok. Voda bude navýšena po
zvýšení akumulace vody v obci — nový vodojem. Statenice mají výhled na rozšíření na 5 tis. obyvatel.
Nyní je provozně související smlouva, kde je určen poměr odběru vody. Provozování vodojemu
zůstane vobci Velké Přílepy, ne ve spolku. Obec chce rozšířit vodojem — dvě nové nádrže. Nyní se
řeší projektová dokumentace, která přivede vodu od vodojemu k ATS stanici v H-systému.
Pan Špindler požádal, aby bylo kžadostem přikládáno vyjádření autority VAK Beroun nebo někoho
jiného, kde bude uvedeno, že svým hlasováním nezpůsobí technicke ani kapacitní problémy pro obec

Velké Přílepy. Pokud toto nebude, tak se zdrží hlasování nebo bude hlasovat proti.
Pan Rykl upozornil na nutnost provádění zkoušek, tak jak je doporučeno vmatematickém modelu.
Upozornil na to, že nelze automaticky předpokládat, že smlouva na dodávku množství vody z Roztok
bude automaticky navyšována, neboť mohou nastat globálnějši potíže s množstvím vody. Roztoky,
jejichž spotřeba neustále roste, nebudou ničím povinovány smlouvu měnit. Je tedy nezbytne
hospodařit co nejuvažlivěji a již tak nevelkou rezervu v nasmlouvaném odebíraném množství nada'le
neoslabovat.
Pan Rykl navrhl sohledem na zrušené body stáhnout tento bod a navrhuje jednání na pracovní
poradě s odborníkem.
(21:53 — 21:55 paní Smidžárová se vzdálila)

(21:56 — 21:59 paní Čermákova se vzdálila)
(21:57 — 22:00 paní Válková se vzdálila)

(22:12 - 22:14 pan Dias se vzdálil)
18.Jednací řád

Po diskusi o nepředložení připomínek, byl bod odložen, bude projednáno na pracovní poradě
zastupitelů. Pan Zaviačič požádal o zaslání připomínek.

19. Různé

Pan Zaviačič se zeptal, zda má obec uzavřenou smlouvu na pojištění všech nebo nekterých
zastupitelů proti způsobeným škodám. Paní starostka odpověděla, že ano. Smlouva je uzavřena
s DAS. Bude zrevidována na nový počet zastupitelů.
Pan Hošek požádal Dopravni výbor o oživení projektu „Řešení dopravních opatření a parkování
v lokalitě ARI“.
Pan Hošek přečetl návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pověřuje Dopravní a bezpečnostní výbor k obnovení projektu
změny dopravního značení z roku 2011, který povede ke zvýšení bezpečnosti a navýšení parkovacích
míst v areálu ohraničeném ulicemi B. Němcové, Halasova, Máchova a Erbenova.
Hlasování: Pro 15

Usnesení bylo přijato

Proti

0

Zdrželi se 0

OBEC
VELKÉ PŘÍL
20. Diskuse s občany
Paní M- požádala, zda by bylo možné na příštím zasedání přesunout diskusi s občany na

začátek jednání zastupitelstva. Dále se zeptala na stav Redakční rady a důvody proč se bude volit

nová rada. Proběhla diskuse mezi paní Válkovou a paní M- Pan Říha navrhl, aby nejdříve
byli osloveni stávající členové Redakční rady a pokud odmítnou, aby zastupitelé nominovali další.
Paní Smidžárová upozornila na nutnost zvolit také Grantovou komisi, která také skončila 5 volebním

obdobím.
Paní Válková přednesla návrh nových podmínek pro granty. Čeká se na připomínky právníka. Pan
Hošek sdělil, že by bylo možné, aby doporučení místo grantové komise dávala zastupitelstvu Rada
obce. Bude projednáváno na pracovní poradě zastupitelů.
Pan Kapsa se podivil, že má dojít ke změnám, když nebyly připomínky k původnímu programu. Pan
Hošek odpověděl, že připomínky byly. Dále byl pan Kapsa překvapen, že se nikdo ze zastupitelů
nezeptal na členy výborů — neznámá jména. Znovu vznesl dotaz na stav jednání ohledně parkování u
školky vARl. Dále se ptal, zda je dána pracovní náplň mistostarostky. Paní Válková vyjmenovala
činnosti, které na obci dělá. Konkrétní popis není. Dále pan Kapsa upozornil na dvě černé skládky.

21. Závěr
Paní starostka ukončila jednání zastupitelstva v 23:00 hod.
Datum vyhotovení zápisu: 28.11.2018
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