Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Velké Přílepy

dne 31. 5. 2016

Přítomni:

paní Čermáková Věra, Ing. Handlová Kamila, Ing. Hošek Tomáš,

lng. Kapsa Richard, Ing. Morysek Petr, Bc. Netřebová Jana, pan Němec Petr,
Mgr. Válková Marie, Mgr. Smidžárová Libuše
Omluveni:

1)

Ing. Bečka David, Ing. Šembera Lubomír

Zahájení

Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka a konstatovala, že je přítomno 8 zastupitelů a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
2)
Volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
zastupitelstvo obce po projednání
[. Volí
a) zapisovatele: Jana Hůlková

b) ověřovatele zápisu: lng. Tomáš Hošek, lng. Richard Kapsa
c) návrhovou komisi: Petr Němec, Bc. Jana Netřebová
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3)
Kontrola usnesení předchozího jednání zastupitelstva a schválení programu jednání
Kontrolu plnění usnesení provedla starostka, usnesení jsou průběžně plněna.

Proti usnesení z předcházejícího zasedání 6. 4. 2016 nebyly vzneseny připomínky. Usnesení z předchozího
zasedání jsou platná. Zastupitelstvo bere na vědomí informace o průběhu plnění usnesení z předchozího
jednání zastupitelstva.
Starostka přečetla návrh programu zasedání a požádala členy zastupitelstva o připomínky a doplnění.
Dále na základě dotazů a žádosti přítomných občanů se zastupitelé dohodli, že diskuze s občany bude

rozdělena do dvou částí. První část bude zařazena za bod č. 4 v délce 30 minut a pokračovat bude na závěr
zasedání.
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Bere na vědomí
infomace o průběhu plnění usnesení z předchozího jednání zastupitelstva.
II. Schvaluje
předložený návrh programu jednání s tím, že bude
a) doplněn 0 body:
- Sponzorské dary na hudební festival „Přílepské ladění Ill“
- Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce Velké Přílepy pro rok 2016

- Darovací smlouva č. parc. 177/7, 177/8, 180/26, 180/27, 173/3 70 k. ú. Velké Přílepy
b) stažen bod:
12. Výběrové řízení — dodavatel stavby Rekonstrukce ul. Pod Hajnicí

c) zařazena diskuse s občany za bod č. 4. po dobu 30 minut a pokračovat bude po bodě Různé.
- na hlasování nebyla přítomna Bc. Netřebová
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

4)
Zpráva o činnosti obecního úřadu a zprávy výborů
» Starostka přečetla zprávu O činnosti obce _ příloha č. 1
Z řad přítomných občanů byl podán návrh, že zpráva by měla obsahovat i to, co se neudělalo. Jedná se o
podání žádostí o stavební povolení na rekonstrukci komunikace Pod Lomem. Starostka odpověděla, že
komunikace povolují speciální stavební úřady, který obec nemá. Po konzultaci s Městským úřadem
Čemošice bylo doporučeno, aby obec uzavřela veřejnoprávní smlouvu o fungování speciálního stavebního
úřadu pro Obec Velké Přílepy _ smlouva je na programu zasedání.
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» lng. Hošek — stavební výbor se od posledního zasedání zastupitelstva nesešel. Schůzka se plánuje na
začátkem prázdnin. Dále informoval o termínech, týkajících se územního plánu obce.
Ing. Kapsa se v souvislosti s rezignací Ing. arch. Kommové, na funkci člena stavebního výboru, která byla
jedinou odborníci na územní plán, zeptal, jak bude stavební výbor fungovat dále a vjakém složení. V tuto

chvíli stavební úřad nemá zákonem stanovený minimální počet členů.
lng. Hošek odpověděl, že Ing. arch. Kommová v e-mailu uvedla, že se nechce jako člen stavebního výboru
podílet na přípravě územního plánu. Oficiální rezignace doručena nebyla.
lng. Kapsa citoval z e-mailu od Ing. arch. Kommové, kde jasně píše, že se rozhodla, že nebude dále působit
ve stavebním výboru.
» Ing. Handlová — kontrolní výbor se nesešel _ plánuje schůzku začátkem prázdnin nebo koncem června.
lng. Kapsa se zeptal, zda došlo k narovnání pohledávek vůči společnosti Nimetal, která dluží obci několik
tisíc korun.
Starostka přislíbila vyčíslení a písemné předáni zastupitelům.
» Ing. Morysek _ uvedl, že finanční výbor má až nyní všechny podklady pro hodnocení roku 2015, o které
žádal už v únoru. Byly rozeslány členům výboru a plánují schůzku během měsíce.
Diskuse s občany:
V tomto bodě se s občany řešila problematika používání zábavné pyrotechniky, harmonogramu úklidu
veřejného prostranství a problematika úklidu veřejného prostranství obecně, prostupností krajiny a podněty
od občanů, jednání v Kralupech ohledně přeložky a odstoupení Mgr. Hlouškové z funkce ředitelky základní
školy.
V průběhu bodu přišla pí. Smidžárová a počet hlasů pro hlasování je 9.
5)

Darovací smlouva č. parc. 182/229 k. ú. Kamýk u Velkých Přílep (hřiště)

Jedná se () pozemek, na kterém je dětské hřiště a společenství vlastníků jej chce darovat obci za podmínek,
že tam toto dětské hřiště zůstane.
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
darovací smlouvu mezi lng. Bay Marie, Ing. Bay Robin, lng. Bečka David PhD., lng. Bečková Lucie PhD.,
Benda Arnošt, SJM Benda Arnošta Bendová Ladislava, SJM Bíkl Radek lng. a Bíklová Kateřina, SJM

Burza Marek Ing. a Burzová Gabriela Ing., JUDr. David Machanská Mária, SJM Duda Libor a Dudová
Lenka, Herda Ján, Mgr. Herdová Dominika, Jirák František, PhDr. PhD. Kotlík Kamil, Lukeš Jakub, Lustig
Petr, lng. Mottl Radek, Mgr. Pčola Marián, Bc. Roubíčková Markéta, Schmiedhuberová Martina, Šimčík

Martin, lng. Vojnár Štěpán PhDr., Vostrovská Zdeňka, lng. Vybíralová Marika, Ing. Vyklický Viktor, Ing.
Wimmerová Lenka PhD., SJM Zadražil Jiří a Zadražilová Lucie, všichni společnějako dárci a obcí Velké
Přílepy jako obdarovaný na pozemek č.parc. 182/229, kú. Kamýk u Velkých Přílep o výměře 98m2.
II. Pověřuje
starostku obce k podpisu této darovací smlouvy.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
6)
Darovací smlouva herní soustava Luna
Na výše uvedeném pozemku jsou umístěny herní prvky, které se musí zahrnout do majetku obce.
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
darovací smlouvu mezi firmou Bemett, a.s.,jako dárce, a obcí Velké Přílepy,jako obdarovaný. Předmětem
smlouvy je herní sestava Sára, výrobce spol. Luna Progress,s_r.o.
II. Pověřuje
starostku obce k podpisu této darovací smlouvy.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
7)

Darovací smlouva Společenství vlastníků Erbenova 712, 708, 710

Každé společenství vlastníků výše uvedených domů věnuje obci peněžitý dar ve výši 15000,- Kč na pořízení
nových herních prvků na hřiště na pozemku č. parc. 182/229.
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
darovací smlouvu mezi Společenství vlastníků domu Erbenova 712, Velké Přílepy, jako dárce, a obcí Velké
Přílepy, jako obdarovaný. Předmětem darovací smlouvy je peněžitý dar ve výši 15 000 Kč.
II. Schvaluje
darovací smlouvu mezi Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 708, Boženy Němcové, Velké Přílepy,
jako dárce, a obcí Velké Přílepy, jako obdarovaný. Předmětem darovací smlouvy je peněžitý dar ve výši

15 000 Kč
III. Schvaluje
darovací smlouvu mezi Společenství vlastníků domu B. Němcové 710, Velké Přílepy, jako dárce, a obcí
Velké Přílepy, jako obdarovaný. Předmětem darovací smlouvy je peněžitý dar ve výši 15 000 Kč.
IV. Pověřuje
starostku obce k podpisu těchto 3 darovacích smluv.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

8)

Dodatek č. 1 ke SD COLAS CZ, a. s.

Firma SD COLAS CZ, a. s. provádí rekonstrukci ulice Spojovací.
Dodatkem se zvyšují náklady na stavbu z původních ] 706 101,15 Kč vč. DPH, na 1 825 908,- Kč vč. DPH
spočívající ve vybudování vápenocementové stabilizace.
Ing. Aulická — hydrogeologickým průzkumem bylo zjištěno, že je špatné podloží a tím vznikly tyto
vícenáklady. A jelikož se nám ty silnice hýbají i vjiných ulicích k.ú. Kamýk, tak lze předpokládat, že to
podloží bude špatné všude. A do nových projektů 5 tím,již budeme počítat.
Ing. Morysek _ to je divné, že se to nevědělo předem? Když se něco soutěží, tak bych předpokládal, že ta
příprava bude provedena pořádně. Je divné, že si firma prostě navýší cenu sama od sebe.
Ing. Aulická _ pro příští projekty už to budeme vědět. Vždy, když sundáme povrch, provedeme sondy a
pokud se to prokáže, tak už to bude vysoutěžene' v těch cenách
Ing, Morysek — byl bych rád, aby ta projektová dokumentace vždy byla v takovém stavu, abychom pak
vysoutěžene ceny nemuseli významně měnit.
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce ulice Spojovací — Letapa“
s firmou COLAS CZ, a.s.
II. Pověřuje
starostku obce k podpisu tohoto dodatku.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Morysek)
9)
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení výkonu přenesené působnosti s městem Černošice
Obec požádala Město Černošice o uzavření veřejnoprávní smlouvy, na jejímž základě mohou na město
Černošice delegovat zákonem svěřenou agendu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních
komunikací.
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
uzavření předložené Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti
speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.
II. Pověřuje
starostku obce k podpisu této veřejnoprávní smlouvy a vyvěšením smlouvy na úřední desku.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
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10)
Zadávací dokumentace Rekonstrukce komunikace ul. Pod Lomem
Ing. Morysek požádal o kalkulaci rozpočtu k zadávací dokumentaci. Jako zastupitel má právo vědět, jak byla
cena zakázky stanovena.
Dle informace uvedené místostarostou Hoškem, cena zakázky bude cca 3,8 mil. vč. DPH.

Předpokládaný termín zahájení v zadávací dokumentaci je 1. 4. 2017. Zastupitelé se dohodli, že termín
realizace bude posunut na 2. polovinu roku 2016.
Ing. Morysek navrhuje schválení zadávací dokumentace a vyčlenit v rozpočtu obce, ve 2. polovině roku

2016, částku 3,8 mil. Kč
Zastupitelstvo obce po projednání
]. Schvaluje
předloženou zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Velké Přílepy — Rekonstrukce komunikace v ulici

Pod Lomem“ s dodatkem, že předpokládaný začátek realizace bude ve druhé polovině roku 2016.
II. Pověřuje
starostku obce k vyvěšení veřejné zakázky na profil zadavatele.
III. Souhlasí,
že na realizaci této akce bude v rozpočtu obce ve druhé polovině roku 2016 vyčleněna částka 3,8 mil. Kč
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

11)

Příspěvek na činnost MAS Přemyslovské střední Čechy

Příspěvek se platí ve výši 5,— Kč na obyvatele obce.
Ing. Morysek _ co pro nás MAS činí?
p. Čermáková — školení, jednání ohledně školství, pomáhají nám s dotacemi. Jsou to místní akční skupiny,
které mají bohatou škálu. Podporují občany, podnikatele.
Ing. Morysek _ oni akorát chodí a natahují ruku na penize. [ ta smlouva je postavena tak, že nevíme, co
z toho jde pro nás a co pro jej ich vlastní provoz.
p. Čermáková — můžu ti předložit jejich výroční zprávu, ale mají to i na svých stránkách. Ale můžeme být
v Cechách výjimkou a nemusíme to podporovat
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace mezi obcí Velké Přílepy a společností Přemyslovské střední Čechy, o.p.s..
Obec poskytne ze svého rozpočtu 16 000 Kč.
II. Pověřuje
starostku obce k podpisu předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace a vyvěšením

této smlouvy na úřední desku.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Morysek)

12)
Výběrové řízení — dodavatel stavby Rekonstrukce ul. Pod Hajnicí
Staženo z programu
13)
Výběrové řízení — dodavatel stavby Nástavba a přístavba ZŠ Velké Přílepy, budova II. stupně
Do výběrového řízení se přihlásilo 6 uchazečů. 2 uchazeči byli vyloučeni zdůvodu kvalifikačních kritérií.
Vítězem výběrového řízení byla firma Stavební řemesla — Zeman, s.r.o..

V současné době běží lhůta pro odvolání.
Ing. Kapsa se zeptal, kolik se platí za realizaci výběrového řízení.
Starostka odpověděla, že cena je 40 000; Kč aje konečná.
Ing. Morysek se pozastavil nad nabídkou firmy ze Slovenska, která zjevně neznala ani základní podmínky

podnikání v ČR a následně i nad tím, že dvě nejnižší nabídky byly vyřazeny a všechny zakázky na základní
škole vyhrává stále stejná firma.
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
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výsledky výběrového řízení na realizaci projektu „Nástavba a přístavba budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy“.
II. Pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení s firmou Stavební řemesla — Zeman, s.r.o., a
to po vypršení lhůt na odvolání proti výsledkům výběrového řízení.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

14)

Žádost Obce Statenice o prodej pozemků p. č. 527, 549, 571, 572, 573, 575, 576 vše v k. ú.
Statenice
Jedná se () cesty uprostřed obce Statenice, které jsou ve vlastnictví obce Velké Přílepy. Původně je obec
Statenice chtěla vyměnit za polní cestu. V tuto chvíli dává obec Statenice návrh na jejich odkup za celkovou
cenu 250 000,— Kč.

Vzhledem k tomu, že obec už se těmito pozemky zabývá dlouhou dobu, navrhuje starostka pozemky obci
Statenice prodat.
lng. Kapsa konstatoval, že na pracovním jednání zastupitelstva byla řešena směna pozemků a ne jejich
prodej. Proč se projednává prodej.
Starostka odpověděla, že zastupitelstvo obce Statenice nechce na výměnu přistoupit, ani částečnou.
Zastupitelé se dohodli, že bude zveřejněn záměr prodeje pozemků za minimální částku 100,- Kč/m2.
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje

záměr prodeje pozemků p. č. 527 (125 m2), p. č. 549 (252 m2), p. č. 571 (224 m2), p. č. 572 (622 m2), p. č.
573 (2 205 m2), p. č. 575 (l 225 m3), p. č. 576 (845 m2), z majetku obce Velké Přílepy za minimální částku

100, Kč/m2.
Il. Pověřuje
starostku obce vyvěšením záměru prodeje dotčených pozemků.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Čermáková)
15)
Prodej pozemků ve vlastnictví Obce Velké Přílepy p. č. 558, 575, 560 vše v k. ú. Statenice
Na výše uvedených pozemcích jsou stavby manželů Havlových.
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Zamítá
žádost pana Milana Václavíka o prodej pozemku p.č. 558, 575 a 560 vše v k.ú. Statenice z majetku obce
Velké Přílepy.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Morysek)
Ing. Morysek navrhl, řešit odprodej s manželi Havlovými a upozornil na to, že na obecních pozemcích jsou
dle ortofotomapy černé stavby související se sousedící nemovitostí.
Ing. Kapsa připomněl, že na pracovním zasedání zastupitelstva se dohodlo, že obec vyzve současné uživatele
pozemků k odstranění staveb, čímž je přinutí k jednání s obcí.
0 pozemek má zájem i obec Statenice.
lng. Kapsa požaduje dát do zápisu, že by paní starostka měla s péčí řádného hospodáře zastupovat obec a
požádat občany, kteří zabírají nelegálně obecní pozemek, aby zaplatili zpětně za tři roky dle zákona nájem
(bezdůvodné obohacení). Dále aby s nimi vstoupila dojednání o řešení situace. Buď koupit pozemky od
obce, dále platit nájem nebo odstranění staveb.
16)
Kupní smlouva — pozemek p. č. 182/225 k. ú., Kamýk u Velkých Přílep
Jedná se o pozemek, kde bylo zdvojené vlastnictví firmy KB — lmmobilien, s.r.o. a manželů Koncarových.
Firma KB _ Immobilien s.r.o. pozemek obcí darovala.
Pan Koncar žije v zahraničí a smlouva od něj jejiž podepsána.
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Souhlasí
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s kupní smlouvou mezi obcí Velké Přílepy, jako kupující a Timothy Koncarem a Vladimírou Koncarovou,
jako kupujícími na pozemek p.č. 182/225 k.ú Kamýk u Velkých Přílep za cenu celkovou 3 750 Kč.
II. Pověřuje
starostku obce k podpisu této kupní smlouvy.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Morysek)
lng. Morysek se zdržel a požaduje dát do zapisu, že se mu nelíbí, že smlouva, která byla podepsána 17. 2.
2016 je předkládána zastupitelstvu až nyní, ačkoliv měla podle zákona být předložena zastupitelstvu před
podpisem. Paní starostka porušila zákon.
Starostka odpověděla, že smlouva není ze strany obce podepsána.
lng. Morysek ukázal zastupitelům zaslané podklady k zastupitelstvu, kde je podpis starostky a razítko obce.
17)
Schválení účelové dotace, poskytnuté z rozpočtu Středočeského kraje
Jedná se o 60 000,- Kč poskytnutých z rozpočtu Středočeského kraje za Středočeského Fondu hejtmana.
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tématického zadání
„Podpora hejtmana“. Dotace ve výši 60 000 Kč bude poskytnuta na akci „Přílepské ladění Hl.“
II. Povčřuje
starostku obce k podpisu této veřejnoprávní smlouvy a vyvěšením smlouvy na úřední desku.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

18)
Nabídka odprodeje pozemků p. č. 82/14, 182/5 vše v k. ú. Kamýk u Velkých Přílep
Jedná se o les na Hajnici, který je uprostřed obecních pozemků. Pozemek byl nabídnut obci za cenu 50,-

Kč/m2 3 celkově má 16743 m2.
Petr Morysek upozornil na skutečnost, že z dostupné dokumentace vyplývá, že nabízející nedávno odkoupil
od původního spolumajitele pozemky za poloviční cenu.
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Zvažuje
záměr odkupu pozemků p. č. 82/14 a 182/5 vše k. u. Kamýk u Velkých Přílep.
II. Povčřuje
starostku obce k dalšímu jednání s majitelem výše uvedených pozemků.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

19)

Smlouva 0 smlouvě budoucí — prodej pozemků č. p. 153/36 a 153/37, vyčleněných 2 p. č. 153/1,
vše v k. ú. Kamýk u Velkých Přílep
Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn a cena a prodej manželům Fafílkovým byl odsouhlasen
zastupitelstvem. Pozemky nejsou vyjmuty z lesního půdního fondu, a tudíž jejich prodej nelze zapsat do
katastru nemovitostí. Vyjmutí pozemků z lesního půdního fondu je možné až po té, co bude hotov územní
plán.
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
předloženou smlouvu o smlouvě budoucí kupní k prodeji pozemků č. p. 153/36 a 153/37, vyčleněných 2 p. č.
153/1, vše v k. ú. Kamýk u Velkých Přílep manželům Fafílkovým za cenu 156,— Kč/m2.
II. Povčřuje
starostku obce k podpisu této smlouvy o smlouvě budoucí .
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Morysek)
lng. Morysek upozornil na to, že aby mohli manželé Fafílkovi provádět údržbu a zajištění pozemku proti
sesuvům, měla by jim obec do doby, než bude moci být uzavřena kupní smlouva dát alespoň nájemní vztah,
bez něj by neměli na pozemku činit nic, ani jej jinak užívat.
20)

Právo služebnosti na pozemku parc. č. 190/116, k. ú. Kamýk u Velkých Přílepy
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Žadatelem je pan Jiří Kamet, který kdysi prodal tento pozemek obci za úplatu lO,- Kč/mz, tedy celkem za
210,- Kč. Z důvodu přivedení datových sítí žádá o právo služebnosti na pozemku za úhradu 100,- Kč/m, tedy

800,- Kč.
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
uzavření smlouvy o právu služebností inženýrských sítí na pozemku parc. č. 190/1 16 v k. ú. Kamýk u
Velkých Přílep ve prospěch pana Jiřího Kameta, původního majitele pozemku, za jednorázovou mimořádnou
náhradu, určenou zastupitelstvem pouze pro tento specifický případ, ve výši 800 Kč,
11. Pověřuje
starostku obce k podpisu této smlouvy.

- na hlasování nebyla přítomna p. Čermáková
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

21)
Právo služebnosti na pozemku p. č. 182/96 k. ú. Kamýk u Velkých Přílep
Pozemek byl předán zdarma obci včetně vedení plynu a věcné břemeno nebylo zatím dořešeno.
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Velké Přílepy a RWE GasNet, s.r.o. a Austria Real
Invest, s.r.o. na pozemku 182/96, k. ú. Kamýk u Velkých Přílep zajednorázovou a mimořádnou náhradu ve
Výši 1000 Kč bez DPH, určenou zastupitelstvem pouze pro tento případ z důvodu narovnání historických
právních vztahů.
Il. Pověřuje
starostku obce k podpisu této smlouvy.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
22)
Příspěvkové organizace — sponzorské dary
Výklad provedla Mgr. Smidžárová.
Sponzorské dary příspěvkovým organizacím lze řešit výjimkou, která se musí zapsat do zřizovacích listin
příspěvkových organizací. Zřizovatel dává souhlas příspěvkovým organizacím kpřijetí daru. Maximální
možná výše je 40 000,- Kč.

Zastupitelstvo obce po projednání
1. Schvaluje
udělit předchozí souhlas příspěvkovým organizacím k přijetí finančního daru do hodnoty 40 000,— Kč
vjednotlivém případě na dar účelově neurčené s účinností od 1.7.2016 s tím, že u příspěvkové organizace
ZŠ Velké Přílepy, okres Praha-západ bude ošetřeno Dodatkem č. 5 Zřizovací listiny a u příspěvkové
organizace MŠ Jablíčko Velké Přílepy, okres Praha-západ bude ošetřeno Dodatkem č. 4 Zřizovací listiny.
- na hlasování nebyl přítomen lng. Morysek

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Válková)
23)
Sponzorské dary na hudební festival „Přílepske' ladění III“
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
přijetí finančních darů na realizaci hudebního festivalu „Přílepské ladění Ill“ od sponzorů: FCC Regios
a.s.,Wet Wipes International, Autodoprava Bydžovský s.r.o., Agrivep a.s, Petra-Aqua s.r.o., Delpra s.r.o.,
VAK Beroun, a.s., Grant Thorton Advisory s.r.o. v celkové výši 49 000 Kč.
- na hlasování nebyl přítomen lng. Morysek
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

24)
Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu Obce Velké Přílepy pro rok 2016
Výklad provedl Ing. Hošek.
„
„
Na straně příjmů se jedná o zapracování dotace od hejtmana a na COV a transfer na přístavbu ZS.

Na straně výdajů o dorovnání dotačních titulů, navvýšení na stavbách optických sítí, navýšení osobních
výdajů na brigádníky z důvodu stěhování budovy ZS, zařazení stavby veřejného osvětlení v ulici Pražská a
navýšení odvodů DPH.
Ing. Morysek — uvádíte 40 tis. na 4 brigádníky na stěhování školy. To jí budou stěhovat celý měsíc?
p. Čermáková — to je jen nahozená částka, protože nevíme, kolik to bude ve skutečnosti
lng. Hošek —je to 80,—/lhod a smlouvyjsou do 120 hodin
Jana Hůlková - dohodaje od 23.5. do konce června
Ing. Morysek — máme obecní partu, tak mi to přijde dost velká částka

p. Čermáková — je to taky velká akce
lng. Hošek » dle informací, které mám, tak ty částky nebudou naplněny do maximální výše
Ing. Kapsa — pokrývá to i to stěhování v září?
Ing. Hošek — částečně ano
Ing. Kapsa _ a proč jen částečně?
lng. Hošek — nebude se stěhovat všechno. Navíc nic nebude. Také máme peníze na letní brigádníky a tam se
také nemusi vyčerpat vše.
Ing. Morysek — instalace sítí na fotbalovém hřišti. V rozpočtu to není. Akce byla provedena, takže v rozporu
s rozpočtem a teď to chcete legalizovat, že jste to šoupli do této změny jen tak. Proč se tak stalo a proč to
nebylo v rozpočtu,
lng. Hošek _ akce byla plánovaná, finanční limit nebyl vyčerpán. Původně bylo domluveno, že ty patky
postaví a zabetonují pánové z pracovní čety, ale poslézejsme zvážili, že je to nenecháme udělat, že je to
náročné a nebezpečné. Kdybyste byl na pracovních poradách, tak tam jsme se o tom bavili.
Ing. Morysek — špatně je, že se akce nejdřív vystřihne a pak se to dá schválit do zastupitelstva.
Ing. Morysek —jakýje stav DSO?
Ing. Hošek _ přes půl milionu jsme teď poslali na provozní věci. Další peníze teď nemohu odeslat, protože
nemám na základě čeho. Neni smlouva, není firma.
Ing. Morysek — ptám, se protože kdybychom ty peníze poslali, tak jsme si mohli ušetřit DPH
lng. Hošek — budemeje posílat ve 2.pol. letošního roku
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
předložené rozpočtové opatření č. 2 Rozpočtu obce na rok 2016, které je přílohou zápisu. Rozpočtovým
opatřením dojde v souladu s ustanovením & 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ke změně závazných ukazatelů rozpočtu obce. Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce se nemění.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

lng. Morysek se zeptal na celkové příjmy a výdaje rozpočtu, protože chybí v podkladech pro schvalování
změn závazných ukazatelů rozpočtu. Místostarosta Hošek neodpověděl konkrétně, jen slíbil, že budou
zastupitelům rozeslány e—mailem.
25)

Darovací smlouva č. parc. 177/7, 177/8, 180/26, 180/27, 173/370 k. ú. Velké Přílepy
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CIB Property, s.r.o. za trojúhelníky, které byly vyjmuty z veřejného prostranství, koupila pozemky od pana
Bláhy a tyto pozemky v účetní hodnotě 780 000,- Kč touto darovací smlouvou obci daruje,
občan — bylo nějaké usnesení, že obec převezme ta veřejná prostranství od CIB Property všechna, vč.
komunikací

p. Čermáková — ano, ale komunikace v tuto chvíli nemůžeme převzít, protože nejsou zkolaudovaný. Chybí
tam ještě dodělat nějaké zálivy.
Obec bude souhlasit stím, že ty trojúhelníky budou zahradou. Mluvili jsme snimi, aby je dali obci, ale
nechtějí otom ani slyšet. Prýje nabízí vám za nějakou nižší cenu.
p. Schwarz — ano asi za 2,5tis. Argumentuje tím, že musela dodělat komunikace, tak nám nemůže snížit
cenu. Směšuje 2 věci dohromady.
CIB jako kladivo na nás používá, buď zaplatíte a pokud nebudete souhlasit s cenou, tak zahájíme odstranění
stavby. Proto chceme, aby obec přijala usnesení, že je ochotna přijmout ty trojúhelníky ve stavu, ve kterém
se teď nacházejí. To je velká podstata naší žádosti. Protože CIB na nás používá, jako nátlakovou taktiku to,
že obec chce, aby se vše uvedlo do původního stavu.
p. Čermáková — tak to není pravda a o tomjsme opravdu ani nemluvili, že by obec měla takovouto nějakou
podmínku
Ing. Morysek — občané teď tady od nás žádají, abychom deklarovali to, že obec nebude podmiňovat převzetí
komunikací a dodělání ostatních věcí stavem trojúhelníků, že se to na sebe neváže. Je to tak?

občan _ ano. Ze strany CIB je to vydírání
p. Schwarz — ano, to o co nám jde7 máte v návrhu usnesení před sebou
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
darovací smlouvu mezi CIB Property, s.r.o. a Obcí Velké Přílepy,jejímž předmětem je bezplatné darování a
převedení pozemků 177/7, 177/8, 180/26, 180/27 a 173/370 vše v k. u. Velké Přílepy do vlastnictví Obce

Velké Přílepy.

II. Pověřuje
starostku obce k podpisu této darovací smlouvy.
III. Souhlasí
sjednáním se společností CIB Property, s.r.o. tak, aby bylo umožněno obci převzetí části pozemku 173/1,
který je komunikací v ulici Dvořákova, Smetanova, propojovacích komunikací mezi těmito ulicemi a ulicí

Sukova a včetně dotčených pozemků 173/368 & 173/369, dále 173/366 a 173/367, dále 173/364 a 173/365 a
dále 173/363 vše v k. ú. Velké Přílepy ve stavu, vjakém se aktuálně nacházejí.
-

v průběhu projednávání tohoto bodu odešla paní Válková

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

26)
Různé
lng. Hošek informoval o novele rozpočtové skladby a vzniku položky pro daň za právnické osoby
z ekonomické činnosti, na kterou se musí převézt peníze, které dani odpovídají. Je to vyrovnáno položkou

1 122. Dále byla provedena údržba kamer a převedeny finanční prostředky na paragraf obecní policie.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy bere na vědomí rozpočtovou změnu č. l Rozpočtu obce Velké Přílepy pro
rok 2016 ze dne 11.4. 2016.
Ing. Morysek se informoval na vyúčtování vodného a stočného za rok 2015 uveřejněném na stránkách obce a
požaduje od starostky nebo místostarosty zhodnocení příjmů, výdajů a ztrát a dopadu na obec. Na tuto
otázku nedostal konkrétní odpověď, jen slib, že to bude zasláno písemně.

27)
Diskuse s občany
V tomto bodě zastupitelé s přítomnými občany řešili problematiku hluku ze sekání zahrad v neděli,
nebezpečné cestě u křížku, odpalování pyrotechniky a odstoupení Mgr. Hlouškové z funkce ředitelky školy.
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28)
Závěr
Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 23:30 hodin.
Uplně znění zasedání je zaznamenáno na CD, které je součástí tohoto zápisu.

Věra Čermáková, starostka

Ověřovatelé:

In g. Tomáš Hošek
ověřovatel

ověřovatel
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