.EPY

Zápis

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy
dne 24. 8. 2016

Přítomni: 10 členů 20
Věra Čermáková, Ing. David Bečka, Kamila Handlová, Ing, Tomáš Hošek,
Ing. Petr Morysek, Bc. Jana Netřebová, Petr Němec, Mgr. Libuše Smidžárová,
Ing. Lubomír Šembera, Mgr. Marie Válková
Omluveni: Ing. Richard Kapsa
1. Zahájení
Jednání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 19:05 hodin, pani starostka konstatovala, že je
přítomno 9 členů zastupitelstva.
2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise

zastupitelstvo obce po projednání
l. Volí
a) zapisovatele: Lucie Pěkná
b) ověřovatele zápisu: Ing. Lubomír Šembera, Mgr. Libuše Smidžárová
c) návrhovou komisi: Ing. Tomáš Hošek, Bc. Jana Netřebová
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3. Kontrola usnesení z předchozího jednání zastupitelstva schválení programu jednání
Zastupitelstvo obce po projednání
|. Bere na vědomí,

že proti usnesení z předcházejícího zasedání 20. 6. 2016 nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení z předchozího zasedání jsou platná. Zastupitelstvo bere na vědomí informace o
průběhu plnění usnesení z předchozího jednání zastupitelstva.
Il. Schvaluje
předložený návrh programu jednání s tim, že program bude doplněn/změněn o následující
body:
- doplněn o bod č. 25 - Schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na
pozemky 190/31 v k.ú. Kamýk u Velkých Přilep.
- bod č. 14 bude stažen zjednání zastupitelstva obce.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
4. Zpráva o činnosti obecního úřadu a zprávy výborů
Zpráva o činnosti obce - pi. Čermáková přečetla zprávu o činnosti obce od 20. 6. do 24. 8.
2016 viz. příloha č. 1 tohoto zápisu.
lng. Hošek ještě doplnil informaci o úspěšné kolaudaci ČOV jak ve stavební, tak

vodohospodářské části, ČOV tak funguje ve standardním režimu.
Výbor pro školství, kulturu a sport

- Mgr. Smidžárová informovala o dodatkovém

správním řízení — zápis do MŠ Jablíčko, které se uskuteční dne 30. 8. 2016.
Výbor pro životní prostředí — Ing. Bečka informoval o projektu revitalizace požární nádrže,
ke konci října by mohla proběhnout žádost o dotaci na revitalizaci nádrže, pokud vše
proběhne hladce, případně pak na jaře.
V kauze „smraď' vznikl formulář k monitoringu zápachu v obci, sledování by mělo probíhat
zhruba do konce roku, dále bude následovat jeho vyhodnoceni.
Dopravní výbor — lng. Šembera informoval o činnosti výboru k 24. 8. 2016 viz, příloha č. 2

tohoto zápisu
Stavební výbor - lng. Hošek informoval o novém personálním obsazeni stavebního výboru.
Nejpodstatnější věc, která vletních měsících proběhla je, že jsme obci Černošice jako

zřizovateli územního plánu odpověděli na dotaz zda rozporovat vyjádření Středočeského
kraje o rozšíření zástavby vzóně 21, což je zóna podél Boženy Němcové, kde stím

l

nesouhlasí životní prostředí kvůli bonitě dané půdy, zastupitelstvo nám dálo mandát takový,
že toto rozhodnutí budeme rozporovat a rozporujeme ho u příslušných ministerstev, zatím
bez výsledku s ohledem na prázdniny, pevně věříme, že v následujících dnech či týdnech

doženeme.
Kontrolní výbor - lng. Handlová informovala o kontrole zápisů za období listopad 2014 až
květen 2016, kontrolní výbor identifikoval několik nejasných bodů a požaduje vypracovat
odpověď zda a jak byly splněny, na základě dodaných materiálů pak vypracuje vyhodnocení
pro zastupitelstvo.
Finanční výbor — Ing. Morysek informoval zprávou za období leden — srpen 2016 viz.

příloha č. 3 tohoto zápisu
5. Diskuse s občany (max. 30 minut)
Vtomto bodě se sobčany řešila témata jako výmalba autobusové zastávky Pražská,
dopravní situace vulici Kladenská, výběrové řízení na post ředitelky ZŠ Velké Přílepy,
zajímali se o budoucnost objektu čp 18 vulici Kladenská a rovněž reagovali na zprávu
finančního výboru.
20:27 přichází pan Němec a počet zastupitelů se tak zvyšuje na 10
6. Schválení výsledku výběrového řízení na realizaci projektu „Velké Přílepy —
Rekonstrukce komunikace v ulici Pod Lomem“
lng. Hošek — pouze rekapitulace: do výběrového řízení se přihlásilo 6 firem, z nichž jedna

byla vyloučena pro faktické nedostatky v nabídce, vše je ostatně v podkladech. Vítězem se
stala firma Elektromontáže Stavby s.r.o.
Ing. Morysek —jednalo se o poptávkové řízení nebo o výběrové řízení?
Ing. Hošek — bylo to klasické výběrové řízení a veškeré podkladyjsem odesílal v pátek 19.8.
ve 14.24 hod. pod názvem „Výběrové řízení Pod Lomem“.
Zastupitelstvo obce po projednání

I. Schvaluje
výsledky výběrového řízení na realizaci
komunikace v ulici Pod Lomem“

projektu

„Velké

Přílepy —

Rekonstrukce

II. Pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení s firmou Elektromontáže
Stavby s.r.o., za cenu 2 901 709 Kč s DPH.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

7. Schválení výsledku poptávkového řízení na realizaci projektu „ČOV Velké Přílepy -—
rekonstrukce odtokového potrubí“
lng, Hošek - výpustni objekt na čistírně nebyl součástí rekonstrukce a je v havarijním stavu,

na to upozornil i odbor životního prostředí města Černošice svojí výzvou, kterou napsal po
kolaudaci čistírny a vyzval nás k okamžitému odstranění havarijního stavu. My jsme to měli
v plánu v letošním roce, udělalo se poptávkové řízení, na základě toho se poptalo pět firem,

vítězná firma je Pittner Česká Lípa s.r.o., která vysoutěžila za částku 628 337 Kč včetně
DPH, cenu jsem konzultoval s odborníky, potvrdili mi, že odpovídá skutečnosti a pohybuje se
na dolní hranici. Částka je výrazně vyšší než jsem odhadoval já, byla to moje chyba, tudíž
v rozpočtovém opatření navyšuji tyto prostředky. Veškeré podklady jsem Vám odeslal do e-

mailu.
Zastupitelstvo chce po projednání
I. Schvaluje

výsledky poptávkového řízení na realizaci projektu „ČOV Velké Přílepy — rekonstrukce
odtokového potrubí“.

II. Pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy/objednávky

na realizaci s vítězem poptávkového řízení

s firmou Pittner Česká Lípa s.r.o. za vysoutěženou cenu 628 337 Kč včetně DPH.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
8. Schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky 573 a 575 v k.ú.
Statenice

Pí. Čermáková — AZ Elektrostav nás žádá o zřízení služebnosti na tyto pozemky, s ohledem
na to, že na nich probíhala stavba vysokého i nízkého napětí.
Ing. Hošek — na pracovní poradě jsem se dohodli, že i vtomto případě bychom měli chtít
náhradu od firmy ČEZ ve výši 100 000 Kč za oba pozemky.
lng. Morysek — na tomto návrhu jsme se shodli a nic bych na tom neměnil.

Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene — služebnosti na pozemky par.č. 573 a 575
vše v k.ú. Statenice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., stím, že ve smlouvě bude
upravena v bodě 5.2. jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene ve výši 100 000 Kč
bez DPH za oba pozemky.

ll. Pověřuje
starostku obce k podpisu této smlouvy.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

9. Plánovací smlouva — lokalita výstavby U Hájnice

Pí. Čermáková — pí. Natália Beznosiková, která vlastní pozemky v lokalitě, na kterou byla
vypracována uzemni studie u Hájnice a byla zastupitelstvem schválena, získala tyto
pozemky a chce s obcí uzavřít plánovací smlouvu pro toto území, nejsme tady dnes proto,
abychom jednali o podrobnostech, protože jistě všichni víte jaký význam má plánovací
smlouva pro zdárné dokončení akce, ale dala jsem tento bod k projednání proto, abychom
se dnes dohodli, kdo bude tím zastupitelem, který bude smajiteli této lokality vtéto
záležitosti jednat. Kdo bude zastupitelstvem pověřen k zahájení jednání.
lng. Hošek - na pracovní schůzce jsme se bavili 0 Ing. Kapsovi, jako pamětníkovi prvotního
jednání s původním investorem. Bez detailnějších informací tuto nabídku nepřijímá.
p, Palkoska - proč by měla být uzavřena?
lng. Aulická - s ohledem na zkušenosti z historie je to naopak velmi důležité, aby si to obec
pohlídala a aby uzavřela plánovací smlouvu. Zastupitelé by dnes měli určit někoho, kdo
s investorem otevře diskuzi a obecjako taková by měla projevit zájem.
p. Palkoska — bylo by dobré celou věc ponechat, až se zdovolené vrátí Ing. Kapsa a

projednat to s ním osobně.
lng. Morysek — lng. Kapsa napsal vcelku jasně, nechce o tom jednat přes e—mail, ale je
potřeba to s ním projednat osobně.
lng. Aulická — pí. Beznosiková projevila zájem o jednání na plánovací smlouvě už před
měsícem a půl, takže by bylo opravdu dobré, určit někoho, kdo začne v této věci vyjednávat
už dnes.
Zastupitelstvo obce po projednání

I. Pověřuje
vedení obce k vyvolání jednání vedoucího k navržení plánovací smlouvy o výstavbě
komunikace a zasíťování pozemků lokality U Hájnice mezi obcí Velké Přílepy a investorem
plánované výstavby ve výše uvedené lokalitě.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

p. Palkoska — pro příště bych byl rád, aby se Kamýcké sdružení účastnilo při všech
jednáních, plánovací smlouva je typický příklad, kde chceme být účastni a chceme materiály

a termíny jednání a chceme se toho účastnit, A to samé se chceme účastnit jednání ohledně
areálu v ul. Kladenská.
21:06 odchází Mgr. Válková a počet zastupitelů se tak snižuje na 9
10. Nedobytné pohledávky obce
lng. Hošek — pí. účetní předala návrh na odepsání několika nedobytných pohledávek, dvě
pohledávky (pokuty) navrhujeme z důvodu úmrtí dotyčných osob odepsat. Jednu pohledávku
postupujeme exekutorskému úřadu.
Ing. Morysek — po projednání na pracovní poradě, vpřípadě úmrtí osob je to tak
komplikované, že to vypustíme, ale vpřípadě firmy je zprincipu nutné vymáhat dál
prostřednictvím exekutora.
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje
Odepsání nedobytných pohledávek z účetní evidence dle předloženého návrhu s tím, že
faktura číslo 15-002-00121 částka 1815 Kč bude postoupena exekutorskému úřadu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

11. Darovací smlouvy na akce pořádané obcí
Pí. Čermáková — máte vše v materiálech, místní podnikatelé poskytli dar na akce pořádané
obcí (Hurá na prázdniny), předmětem tohoto bodu je schválení těchto darovacích smluv.
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Schvaluje

v

- darovací smlouvu mezi restaurací Spejchar, jako dárce a obcí Velké Přílepy, jako
obdarovaný. Předmětem smlouvy je finanční dar k podpoře kulturní akce pořádané obcí
Velké Přílepy
- darovací smlouvu mezi potravinami Lenka Kettnerová, jako dárce a obcí Velké Přílepy,
jako obdarovaný. Předmětem smlouvy je finanční dar k podpoře kulturní akce pořádané obcí
Velké Přílepy.
- darovací smlouvu mezi firmou RON MlEL & MORE s.r.o., jako dárce a obcí Velké Přílepy,
jako obdarovaný. Předmětem smlouvy je finanční dar k podpoře kulturní akce pořádané obcí
Velké Přílepy.
||. Pověřuje
starostku obce k podpisu těchto darovacích smluv.
21:12 hod. - Mgr. Smidžárová opouští sál a počet zastupitelů se snižuje na 8
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

12. Darovací smlouva — výsadba zeleně, BHANA s.r.o.
lng. Bečka — 28. 5. 2016 proběhla výsadba 16 ks vzrostlých borůvek. Nyní předkládáme ke
schválení darovací smlouvu.
Zastupitelstvo obce po projednání

|. Schvaluje
darovací smlouvu mezi firmou BHANA s.r.o. jako dárce, a obcí Velké Přílepy, jako
obdarovaný, Předmětem této smlouvy je výsadba 16 ks vzrostlých kanadských borůvek.
II. Pověřuje
starostku obce k podpisu této darovací smlouvy.
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Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
21:15 hod. - Mgr. Smidžárová se vrací do sálu a počet zastupitelů se zvyšuje na 9

13. Darovací smlouva — p.č. 182/188, 182/10 a 182/191, inženýrské sítě v k.ú. Kamýk u
Velkých Přílep
Pi. Čermáková — p. Čonka daruje obci tři výše uvedené parcely včetně inženýrských sítí
v lokalitě Heyrovského, darovací smlouvu máte zaslánu. Ještě jedna podmínka převzetí a to

dodat elektro revizi, pozemky bychom měli přijmout, protože se o ně stejně staráme a v
budoucnu by tam měl být výjezd z lokality.
lng. Morysek — k sítím by měla být dodána revize ještě před podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce po projednání
l. Schvaluje
darovací smlouvu mezi Janem a Evou Čonkovými, jako dárci

a

obcí Velké Přílepy, jako

obdarovaný. Předmětem darovací smlouvy je rovněž darování inženýrských sítí na
pozemcích parc.č. 182/188, 182/10 a 182/191 vše v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep.

||. Pověřuje
starostku obce k podpisu této darovací smlouvy po té, co dárce ke smlouvě přiloží zaměření
skutečného stavu provedení veřejného osvětlení a platnou revizi tohoto zařízení.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

14. Vyjmuto : programu, bude projednáno na příštím ZO
15. Záměr odprodeje pozemku p.č. 251/6 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep z majetku obce

Pí. Čermáková — v minulosti došlo 8 p. Brzicou k dohodě, že nám p. Brzica prodá pozemek
č.57/4, tak abychom tam mohli postavit chodník a my mu na oplátku prodáme pozemek č.

251/8, abychom tak mohli učinit, musime nejdříve vyvěsit záměr odprodeje.
Zastupitelstvo obce po projednání

l. Souhlasí
se záměrem prodeje pozemku parc.č. 251/6 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep (22m2) z majetku

obce Velké Přílepy za minimální cenu 1000 Kč/mz.
Il. Pověřuje
starostku obce k vyvěšení záměru prodeje dotčeného pozemku.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

16. Záměr odprodeje pozemku p.č. 558 v k.ú Statenice
Pí. Čermáková - pozemek, svah, který patří obci, na který byli nejdříve tři zájemci, zbyl jediný
a to obec Statenice, pozemek bude sloužit jako rozšíření komunikace a zároveň k vsakování
vody, obec Statenice nabízí 250 Kč za m2 a opět musíme vyhlásit záměr prodeje tohoto
pozemku.
lng. Hošek — na pracovním jednání jsme se dohadovali, že ta cena by se měla pohybovat
někde mezi 350 — 500 Kč za m2, otázka je jestli cenu nesnížit.
Pí. Čermáková — není to soukromník je to obec, takže je na zvážení, jestli cenu nesnížit.
Bc. Netřebová — nebyla jsem na pracovním jednáni, ale pokud je cílem pozemek prodat,
není tedy lepší cenu snížit?

lng. Morysek - pozemek je komplikovaný, užívá ho neoprávněně jedna rodina, zčásti na
něm mají černé stavby, žádali opakovaně o odkoupení a ted'je to pro mě nová informace, že
od tohoto zájmu odstoupili. Dohodli jsme se na pracovním jednání, že tento typ pozemku

standardně prodáváme za 500 Kč za m2. Což je výrazný rozdíl, při 1.000 m2 je to 200.000
Kč.
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Zastupitelstvo obce po projednání
l. souhlasí

se záměrem prodeje pozemku parc.č. 558
v k.ú. Statenice (1049) z majetku obce Velk
é
Přílepy za minimální cenu 500 Kč:/mz.
ll. pověřuje
starostku obce k vyvěšení záměru prod
eje dotčeného pozemku.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

17. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu
obce Velké Přílepy pro rok 2016
lng. Hošek — podklady máte, bod
1, 2, 3 daň z příjmu fyzických osob
oproti očekávání
poměrně významně narůstá, dále navy
šujeme příjmy ze vstupného (kino, diva
dlo) a navrhuji
vypustit bod č. 8.
Co se týká výdajové stránky, tak
tam vzhledem k déle trvajícímu soud
nímu sporu a
konzultacím ohledně ČOV musíme
navýšit náklady, které se nám, douf
ám,
po ukončení
sporu vrátí.
Bod 10 je navýšení rekonstrukce ČOV
viz. bod č, 7 tohoto zápisu
Bod 11 tam navyšuji částku na kulturní
akce
Bod 12 pomník z II. svét. války, pamětní
deska padlého vojína
Bod 13 a 14 náklady na nákup a udrž
ování zeleně v obci
Bod 15 projektová dokumentace k podá
ní dotace na požární nádrž
Bod 16 — 19 navýšení provozních výdajů
OÚ a Obecní policie

Bod 20 vyrovnání do nulového stavu

lng. Morysek dává hlasovat o protináv
rhu
Zastupitelstvo obce po projednání
I. schvaluje
předložené rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtu obce na rok 2016, které je
přílohou zápisu,
bude upraveno tak, že bude vylo

učen bod č. 8 Rozpočtu, rovněž bod
19 (kontroverzní
položka nákladů na IT, o které se zajímá
finanční výbor) a položku 20 upravit tak,
aby příjmy
a výdaje rozpočtu byly

vyrovnány.
Hlasování: 3 pro, 4 proti (Bečka,
Čermáková, Hošek, Smidžárová) 2
zdržel se (Němec,
Netřebová) — nebylo přijato
Zastupitelstvo obce po projednání
l. schvaluje

předložené rozpočto

vé opatření č. 4 Rozpočtu obce na rok 2016
, které je přílohou zápisu.
Toto rozpočtové opatření bude upraveno
tak, ze bod č. 8 bude vyloučen a bod
č. 20 bude
v souladu s ustanovením & 16 zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtových prav
idlech územních
rozpočtů, ke změně závazných ukazatel
ů rozpočtu obce. Rozdíl mezi příjmy a
výdaji obce se
nemění.

Hlasování: 6 pro, 1 proti (Šembera) 2
zdržel se (Handlová, Morysek) — bylo přij
ato
18. Smlouva ČEZ Distribuce a.s. —
změna distribuční sazby
Zastupitelstvo obce po projednání
I. schvaluje
za účelem finanční úspory předlože
nou smlouvu o připojení odběrové
ho elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napě
ťové hladiny 0,4 W číslo 16_SOP_O1
_4121208582
na odběrné míst

o Velké Přílepy 45.

II. pověřuje
starostku obce k podpisu této smlouvy.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel
se

19. Žádost o připojení na vodovodní řad obce
lng. Morysek podává z důvodu nejasně formulované žádosti protinávrh a žádá bod č. 19
stáhnout z programu zastupitelstva
Hlasování: 3 pro, 2 proti (Němec, Bečka), 4 zdržel se (Čermáková, Hošek, Netřebová,
Smidžárová) — nebylo přijato
Zastupitelstvo obce po projednání

I. schvaluje
udělení výjimky

II. souhlasí
sdočasným napojením nemovitosti Ke Křížku č.p. 3 na veřejnou vodovodní síť z důvodů
závadné vody ve studni na pozemku nemovitosti. Tento souhlas se vydává na nezbytně
nutnou dobu do vyřešení problémů s vlastním zdrojem vody.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 3 zdržel se (Šembera, Handlová, Morysek) — bylo přijato

20. Veřejně závazná vyhláška obce — Zákaz podomního a pochůzkového prodeje
Pí. Čermáková — abychom zamezili tomu, že nám u vrat a u dveří stále někdo zvoní, dáváme

hlasovat o této vyhlášce.
Zastupitelstvo obce po projednání

|. schvaluje
předložený návrh veřejně závazné vyhlášky obce Velké Přílepy č.1/2016 o zákazu
podomního a pochůzkového prodeje.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
21. Obsazení stavebního výboru

lng. Hošek — jak už jsem informoval na pracovní poradě, pí. Komová se vzdala členství ve
stavebním výboru, oslovili jsme tedy opětovné p. Soukupa, který už jednou členem byl a
odstoupil tehdy 2 nám známých důvodů, je to stavebník a řemeslník.
lng. Morysek — pokud si vzpomínám, tak jedním z důvodu bylo časové zaneprázdnění.
lng. Hošek — situace už je nyní jiná a p. Soukup členství přijímá.

Zastupitelstvo obce po projednání
I. schvaluje
nové obsazení Stavebního výboru zřízeného při zastupitelstvu obce Velké Přílepy ve složení:
předseda - Ing. Tomáš Hošek, členové - Pavel Soukup, Ing. Pavel Válek, Mgr. Jan Vichra a

Ing. Radoslav Mihalka.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

22. Úkol Finančního výboru
Zastupitelstvo obce po projednání

I. Ruší
usnesení 34/2016 ze dne 23. 3. 2016.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

23. Schválení výsledku poptávkového řízení na „PD revitalizace požární nádrže“
Ing. Bečka — bylo vyhlášeno poptávkové řízení na projektovou dokumentaci za účelem
revitalizace požární nádrže, dostali jsme celkem tři nabídky, všechny jsou uvedené
v materiálech, my bychom teď měli schválit na základě výsledků vítěze poptávkového řízení.
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Zastupitelstvo obce po projednání
l. schvaluje
výsledky poptávkového řízení na pořízení projektové dokumentace na projekt rekonstrukce
požární nádrže Kamýk.
II. pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy/objednávky
na pořízení projektové dokumentace
s vítězem poptávkového řízení s firmou VDI Projekt s.r.o. za vysoulěženou cenu 95 832 Kč
včetně DPH.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

24. Spoluúčast obce na projektu „Obec Velké Přílepy — Stavební úpravy 2. stupně ZŠ

Velké Přílepy“
lng. Hošek — byla podána žádost o dotaci, souhlas obce se spoluúčastí, kterou jsme
dokládali čestným prohlášením, nicméně konzultant doporučuje znění, které je vnávrhu

usnesení, aby bylo patrné, že na to obec má finance. Na pracovní poradě jsme hovořili o
konkrétních částkách a procentech, ale to nám rozhodně konzultant nedoporučuje.
lng. Morysek — vtakovémto znění celé usnesení nemá smysl, chceme uvést konkrétní
částku nebo procento.
Zastupitelstvo obce po projednání
I. Souhlasí

se závazkem obce Velké Přílepy ke splnění povinného finančního zajištění akce „Obec Velké
Přílepy - Stavební úpravy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy“ ve výši 30% uznatelných nákladů bez
DPH v rámci spoluúčasti uvedené v přidělené dotaci získané pro tento projekt.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

25. Schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek 190/31 v k.ú.
Kamýk u Velkých Přílep

Zastupitelstvo obce po projednání
I.Schva|uje
předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene — služebnosti na pozemky parc.č.
190/31 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 50 000 Kč bez DPH.
II.pověřuje
starostku obce k podpisu této smlouvy.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se
26. Diskuze s občany
Diskutovala se problematika názvosloví u požární nádrže a budoucnost louky za bytovkami.

27. Různé
lng. Hošek se vrací k bodu 24. a má otázku k zamyšlení, zda bude možné na základě tohoto

usnesení zaplatit i neuznatelné náklady.
lng. Morysek by jako správce rozpočtu nebyl s tímto usnesením spokojen a toto usnesení
považuje celkově za nesmyslné, tato věc se měla schválit, až budou známy konkrétní částky.
lng. Šembera podal informaci k úkolu z listopadu roku 2014. Dopravní výbor dostal za úkol
vyjádřit se ke stanovení místní úpravy provozu ve Velkých Přílepech, který zpracovala
projekční společnost Lucida, na základě návrhu pana Kuděje. A měli jsme připravit návrh
rozpočtu. Návrh rozpočtu na tuto studii činí 222.919 Kč bez DPH, částka je velmi značná a

bylo by neekonomické vydávat takovouto částku, navíc se k tomu záporně vyjádřily i
technické služby, žádá tímto zastupitelstvo, aby toto vzalo na vědomí.
Sportovní den se bude konat 17. 9. 2016.
Ing. Šembera vyjádřil poděkování vězenské službě potažmo vězeňkyním za úklid parku
v Lipkách a přilehlého hřiště.
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28. Závěr
„Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 22.35 hodin.

Uplné znění zasedání je zaznamenáno na CD, které je součástí tohoto zápisu.

Věra Čermáková, starostka
Ověřovatelé:

zl.; ;

Q _;
Ing. Lubomír Šembera

ověřovatel

Mgr. Libuše Smidža'rová

ověřovatel

