Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy
dne 20. 6. 2016
Přítomni: 8 členů ZO
Věra Cermáková, Ing. David Bečka, Ing. Tomáš Hošek, Mgr. Libuše Smidžárová,
Ing. Kamila Handlová, Mgr. Marie Válková, Bc. Jana Netřebová, Ing. Richard Kapsa
Omluveni: Ing. Lubomír Šembera, Ing. Petr Morysek, Petr Němec
1. Zahájení
Jednání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 19:08 hodin, paní starostka konstatovala, že je přítomno 8
členů zastupitelstva.
2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise
zastupitelstvo obce po projednání
[. Volí

a) zapisovatele: Andrea Sysalová Falgeová
b) ověřovatele zápisu: Mgr. Marie Válková, Mgr. Libuše Smidžárová
c) návrhovou komisi: Ing. David Bečka, Bc. Jana Netřebová
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
3. Kontrola usnesení z předchozího jednání zastupitelstva schválení programu jednání
p. starostka přečetla bod po bodu předchozí usnesení a vyjádřila se kjejich následnému plnění.
Usnesení z předchozího zasedání 31. 5, 2016jsou platná.

p. Čermáková _ jelikož toto jednání bylo svoláno v krátkém čase od minulého zasedání, tak
zprávy o činnosti obce a zprávy výborů necháme na příští jednání, které se s největší
pravděpodobností bude konat během prázdnin
- dále prosím o dodatečné zařazení bodů do programu:
Zajištění havarijního stavu 11. stupně ZŠ Velké Přílepy
Schválení výsledku výběrového řízení — veřejné osvětlení ul. Pražská
Závěrečný účet DSO „Přivaděč VPSÚ, Dobrovolný svazek obcí“ za rok 2015

Mgr. Válková navrhuje zařadit bod: Podpora pedagogů ZŠ Velké Přílepy

A posledním bodem navrhuji zařadit: Schválení výsledku poptávkového řízení _ Podmoráňský
potok — odstranění nánosů a buřeně _ I. etapa

p. Schwarz — chci se zeptat ohledně diskuse občanů, jestli potvrdíte, co jste slíbili nebo to
bude zase jinak?
lng. Hošek — chápu vás, ale původně měl být jediný bod a během týdne se objevili další body
p. Schwarz _ rozumím, alejde mi i o dalšíjednání,jde mi o ujasnění
p. Čermáková — buď budeme muset vyhlásit, že to bude třeba půl hodina někdy na začátku a
zbytek na konci programu. Pro dnešek ji dáme za bod č. 4
Zastupitelstvo obce po projednání
[. Bere na vědomí
informace o průběhu plnění usnesení z předchozího jednání zastupitelstva.
Il. Schvaluje

předložený návrh programu jednání s tím, že bude doplněn 0 body:
—jako bod č. 4 — první část Diskuse s občany — maximálně na půl hodiny
- Schválení výsledku poptávkového řízení — „Velké Přílepy, ul. Pražská _ rekonstrukce veřejného

osvětlení“
- Zajištění havarijního stavu ll. stupně ZŠ Velké Přílepy
- Závěrečný účet DSO „Přivaděč VPSÚ, dobrovolný svazek obcí“ za rok 2015

- Podpora pedagogů ZŠ Velké Přílepy
- Schválení výsledku poptávkového řízení — Podmoráňský potok — odstranění nánosů a buřeně — 1.
etapa

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
4. Diskuse s občany
p. Schwarz — chci se zeptat p. Becky, jestli se něco odehrálo v kauze smrad?
Ing. Bečka — byli jsme se od té doby na té skládce 2x podivat. Ale hlavně, požádal jsem dotyčnou
občanku, aby mne ihned kontaktovala, jakmile ten smrad bude silný, abych tam přišel, ale zatím se
neozvala. Tam je zásadní problém, zjistit jestli je to z Jeny nebo skládky.
Ing. Aulická — pokud se prokáže, že je to z Jeny, což podle mne je, tak je třeba napsat na životní
prostředí, aby ve spolupráci s hygienou konali. Musíme se bránit, nemůžou tím obec omezovat, A oni
mají prostředky, jak ten zápach minimalizovat.
p. Diaz _ měla být schůzka v Kralupech ohledně přeložky, byla?
p. Čermáková — ano, budou 4 etapy, zapracovávají se stále připomínky, dělají se geologické vrty,
k vykoupení pozemků by mělo dojít v r. 2018. Kdy bude hotová ZURka zatim neníjisté. Ptali jsme se,
zda dát přeložku do územního plánu? A na kraji nám doporučili, že ano. Byli jsme ještě na druhém
jednání na kraji, kdy Svrkyně chtěla kruhový objezd, na cožjim bylo řečeno, žeje to špatně a navrhli
nájezdy, s čímž Svrkyně nesouhlasí. Zatím ta silnice půjde k Jeně, k benzínové pumpě a na skládku.
Za 2 dny poté, co s tímto návrhem Svrkyně souhlasila, tak napsali, že to takto nechtějí a vůbec nechtějí

být napojení na přeložku. Sjejicli návrhem, ale zase rozhodně nesouhlasíme my ajdeme stím opět na
kraj,
lng. Kapsa — co bylo myšleno tím, že to budou 4 etapy?
Ing. Hošek —je to tak historicky dáno aje tím myšleno stavebně
Ing. Kapsa _ vloni v prosinci jsme přijali usnesení, kde jednou z variant bylo, Že to vytěsnime mimo
obec a p. Hošek měl v té věci činit, stalo se tak?

lng. Hošek —je to nereálné a přeložka by tím pádem nikdy nebyla, z důvodu, že je kreslena nějakým
koridorem a pokud by šlajinudy, tak celý projekt končí. Podařilo se nám přeložku posunout () několik
desítek metrů dál, ale na samý okraj to nejde, protože se zase odvolává Svrkyně, takže se musí najít
kompromis. Kdyby to bylo na samém okraji, tak se nevejdeme do koridoru a neprojde ZURkou a
přeložka nebude
Ing. Kapsa _ toje přecijedno, hlavníje hájit naše zájmy a stát si za tím, na čemjsme se usnesli
lng. Hošek —již několikrátjsem tu řekl, že přeložkaje nutná. A i těch několik metrů beru,jako úspěch.

p. Čermáková — oni musí brát připomínky všech obcí
Ing. Kapsa — toje._iako vzdávám se bez boje. Tuchoměřice po tom šly tvrdě a dosáhly svého

lng. Aulická _ ale u nich to bylo v rámci jejich katastru, cožje něcojiného. Navíc si myslím, že je to
tam v kolizi 3 rychlostní dráhou.
Ing. Kapsa — u nich to nebylo jen v jejich katastru, týkalo se to i katastru Středokluk
5. Schválení výsledku výběrového řízení na realizaci projektu „Velké Přílepy — Revitalizace IS —
ulice Pod Hajnicí, Příčná, Souběžná“

lng. Hošek — z 10 došlých nabídekjsmejich 5 museli vyloučit.
Ing. Kapsa — vjaké fázije posílení řadu v ul. Nová?

Ing. Aulická _ ani posílení vodovodu v ul. Nová nezvýší tlak v obci. Ono je to celé nelogické, má to
souvislost s povrchy v ul. Nová a Pod Hajnicí, jak se to řešilo před 3 roky. V současné době jsem
zadala studii na posílení tlaku v obci, která má navazovat na posílený vodovodní přivaděč. Ul. Pod
klajnicí se začala projektovat první, protože je tam stale smíšená kanalizace a vyplavuje nám to

COVku.
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
výsledky výběrového řízení na realizaci projektu „Velké Přílepy — Revitalizace IS _ ulice Pod Hajnící,

Příčná, Souběžná“.
II. Pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení s firmou PITTNER Česká Lípa, s.r.o.,
a to po vypršení lhůt na odvolání proti výsledkům výběrového řízení .
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

6. Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce Velké Přílepy pro rok 2016
Usnesení č. 69/2016
Zastupitelstvo obce po projednání
[. Schvaluje
předložené rozpočtové opatření č. 3 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: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
7. Schválení výsledků 2. kola grantového programu pro rok 2016
p. Schwarz — proč na kurz 1. Pomoci pro děti, který je velmi užitečný a žádaný se nenašla ani koruna?
Myslím si, že prospěšnější akce tady není. My ten kurz neděláme poprvé. Žádáme na něco, co máme
ozkoušené, lidé se na to hlásí a nežádáme o celou částku, kteráje na to potřebná.

Mgr. Smidžárová _ nekorespondovalo to s podmínkami grantového programu. Myslím tím omezení
jen pro 10 lidí.
p. Schwarz — tomu nerozumím, protože aby ten kurz byl efektivní a ti lidé si z něj něco odnesli, tak to
pro víc lidí není. Ale těch kurzů děláme více
Mgr. Smidžárová _ tomu rozumím, jak to ted' říkáte. Ale bohužel s aktuálními podmínkami se to
neslučuje, ale my je stále upravujeme dle požadavků. Já Vám ted' jen říkám závěr návrhu grantové
komise.
lng, Kapsa _ sicejsem tam nemohl být, ale psal jsem ano, je to sice jen pro 10 lidí, ale pojďmejim dát
alespoň něco. Chci se také zeptat, v čem se to tedy neslučuje s podmínkami

Mgr. Smidžárová _ teď ty podmínky nemám před sebou, ale již v minulosti byla žádost, která byla
omezená jen pro malou skupinu lidí, zamítnuta. Ale je to jen návrh grantové komise, který nemusíte
odsouhlasit.
Bc. Netřebová — dávám protinávrh _ zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finanční podpory
z grantového programu obce Velké Přílepy pro rok 2016 dle přiloženého doporučení grantové komise
obce Velké Přílepy s tím, že bude poskytnut příspěvek ve výši 161is.Kč pro MS Veselý domeček.
lng. Hošek — dávám 2. protinávrh:
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
poskytnutí finanční podpory z grantového programu obce Velké Přílepy pro rok 2016 dle přiloženého
doporučení grantové komise obce Velké Přílepy stím, že bude poskytnut příspěvek ve výši StisKč
pro MŠ Veselý domeček nad rámec doporučení grantové komise při zachování podmínek
specifikovaných v předložené Žádosti p. Schwarze.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
8. Uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene — stavba Velké Přílepy p.č. 53/1 —
přeložka kVN
Zastupitelstvo obce po projednání
[. Schvaluje
předloženou smlouvu o smlouvě budoucí na služebnost na pozemku 53/1 v k.ú. Kamýk u Velkých
Přílep ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. Za jednorázovou náhradu 1000 Kč, Cena je
snížena z důvodu zájmu obce.
11. Pověřuje
starostku obce k podpisu této smlouvy o smlouvě budoucí.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

9. Schválení výsledku poptávkového řízení — „Velké Přílepy, ul. Pražská — rekonstrukce
veřejného osvětlení“
I. Schvaluje
výsledky poptávkového řízení na realizaci zakázky „Velké Přílepy, ul. Pražská — rekonstrukce
veřejného osvětlení“.
II. Pověřuje
starostku obce kpodpisu smlouvy s vítězem poptávkového řízení s firmou ELMA s.r.o., Kladno za
vysoutěženou cenu 318 028 Kč včetně DPH.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
10. Zajištění havarijního stavu II. stupně ZŠ Velké Přílepy
Ing. Aulická — hrozí prolomení podlah a sesutí příček. V r. 2010 došlo k provizoriu a všichni jsme se
domnívali a vyplývalo to i z posudku, že se to nezhoršuje. Je pravda, že nedávno nám p. ředitelka
říkala, že mají pocit, že ve 2 třídách se podlaha hnula. Statik nám poté potvrdil, žeje třeba ty podlahy
zajistit. Bohužel nám dochází i k sedání sloupů. V tuto chvíli jsme v havarijním stavu aje možno to

řešit poptávkovým řízením, které v tuto chvíli běží. Statik řekl odhad nákladů ve výši 4mil. Kč. A aby
se děti mohly v září vrátit do školy, je dost oříšek. Pozitivní je, že to lze řešit, ale musíme počítat
s vícenáklady.
p. Čermáková _ za mě si myslím, že bychom do toho mělijít a zkusíme to zohlednit v dotacích
Ing. Kapsa — jak je navazující na sebe zajistit tento havarijní stav a ta plánovaná nástavba, přístavba,
aby se opravdu mohly děti vrátit do školy toho 8.9?
Ing. Aulická — pokud půjde vše ideálně, tak 10 dní bude trvat spravit ten havarijní stav, a s tím bude
upravený následující harmonogram prací a pokud se neobjeví nic jiného a vše půjde dle
harmonogramu, tak termín bude dodržen

4

Zastupitelstvo obce po projednání
I. Pověřuje

starostku obce kzajištění nápravy havarijní situace budovy II. stupně ZŠ Velké Přílepy, včetně
přípravných a pomocných prací zajištění havarijního stavu budovy ll, stupně ZŠ Velké Přílepy a
včetně speciálního založení (pilotáží), včetně podpisu smlouvy zajišťující realizací speciálního
zakládání.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
11. Závěrečný účet DSO „Přivaděč VPSÚ, Dobrovolný svazek obcí“ za rok 2015

Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
závěrečný účet DSO “Přivaděč VPSÚ, Dobrovolný svazek obcí" za rok 2015 a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření, s výrokem bez výhrad.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

12. Podpora pedagogů zš Velké Přílepy
Po diskusi lng. Kapsa navrhnuljinou formu motivováni noxých učitelů. Na základě tohoto návrhu Ing.
Bečka přednesl protinávrh
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
náborový jednorázový příspěvek ve výši 10 000 Kč pro nové pedagogické pracovníky splňující
odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, kteří nastoupí ve
školním roce 20l6/l7 do příspěvkových organizací zřizovaných obcí Velké Přílepy. Příspěvek je
podmíněn setrváním v pracovním poměru v min. délce 2 let,
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Smidžárová)
13. Schválení výsledku poptávkového řízení — Podmoráňský potok — odstranění nánosů a buřeně
— 1. etapa
Zastupitelstvo obce po projednání
]. Schvaluje
výsledky poptávkového řízení na realizaci projektu „Podmoráňský potok — odstranění nánosů a buřeně
— l.etapa“.
II. Pověřuje
starostku obce k podpisu objednávky na realizaci s vítězem poptávkového řízení s firmou TRATON

s.r.o..
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

14. Různé
Ing. Kapsa — ještě kbodu podpora pedagogů a schválenému náborovému příspěvku — jakým
způsobem se obec bude snažit to zpropagovat?
Mgrv Válková — ihned to nahlásím na vedení školy, aby to zpropagovali.
Mgr. Smidžárová _ dává se to na Úřad práce, web obce, web školy

Bc. Netřebová _ do učitelských novin
lng. Kapsa —jde mi o to, aby se to doneslo i učitelům v okolí, např. na Kladně, v Praze, v Kralupech,
atd, Jen tím chci říct, že aby to mělo efekt, tak se kolem toho musí udělat humbuk. Je to ode mnejen
podnět, aby se tím někdo zaobíral.
Dále minule tady byl humbuk kolem odchodu vedení základní školy a i některých učitelů, jaká je
situace teď?

Bc. Netřebová fje vyhlášené výběrové řízení na nového ředitele ZŠ. Situace se uklidnila a vypadá to,
že na nový školní rok žádný učitel neodejde.
Ing. Kapsa _ za Kontrolní výbor — udělali jsme kontrolu usnesení zastupitelstva obce za poslední 2
roky a pošleme závěry do mailu. Jak to vypadá s vyhodnocením závazků firmy Nimetal? Máme to již
písemně zpracované?
p. Čermáková _ nechápu, proč se na tom neustále točíme? Proč to tenkrát p. Morysek neřešil?

Ing. Kapsa — já jsem se na to v minulých letech na zastupitelstvech opakovaně ptal a upozorňoval na
to. Chci jen doložit čísla, kolík nám dluží a už se na to ptám aspoň po páté.
p. Čermáková — na příště to připravíme?
Ing. Kapsa — v jaké fázi je strategický plán obce?
Mgr. Válková — dnes jsem se na to p. l—luka ptala, urgovala jsem ho a slíbil, že to co nejdříve dodá.
Mám vizí, to na zářijovém zasedání předložit
15. Diskuse s občany
- odešla Mgr. Válková
p. Palkoska — Nimetal postavil na černo další halu. V minulé akci se zavázal osázet zeleň. Provedla
obec kontrolu vysázení ?
p. Čermáková — neudělala a momentálně ani nevím, kde na obecním prostoru by se výsadba dala
provést
p. Palkoska _ co obec a štěpkovač? Jakou činnost vykonal?
p. Čermáková — štěpkuje a přesný výkaz ví p. Pakosta
p. Palkoska — udělala se kontrola vydaných kompostérů?
Ing. Bečka — ne a dělat to nebudu, pokud tím nebudu pověřen operačním programem
p. Palkoska — bylo vyhlášeno výběrové řízení na rekonstrukci ul. Pod Lomem?

p. Čermáková — ano bylo vyhlášenolS. Závěr
Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 22:40 hodin.
Uplne' znění zasedání je zaznamenáno na CD, které je součástí tohoto zápisu.

Mgr. Libuše Smidžárová
ověřovatelka

