
Obec Velké Přílepy
Pražská 162, Velké Přílepy, 25264
tel.: 220930852, e-mail: podatelna@velke-prilepy.cz
2005201439635

Program jednání zastupitelstva č. 5/2020
které se bude konat 21. 5. 2020 v 20:00 hodin.

Místo konání: Jídelna ZŠ - II. stupeň

1. Volba pracovních komisí
Předkládá: Věra Čermáková | Termín: IHNED |

2. Schválení programu jednání - Schválení programu jednání

Předkládá: Věra Čermáková | Termín: IHNED |

Program jednání:
1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Schválení vítěze veřejné zakázky "Rekonstrukce vodní nádrže na parc.č. 51/12, kat. ú.
Kamýk u Velkých Přílep"
5. Vyjádření obce Velké Přílepy k dokumentaci vlivů záměru „Úholičky – úprava tvaru tělesa
skládky na životní prostředí (EIA)
6. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2020
7. Dodatek Art & Kri
8. Věcné břemeno - Velké Přílepy, p.č. 190/98 - kNN
9. Diskuze s občany
10. Různé

Návrhy usnesení

A.
Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky s těmito
změnami:
  doplňuje se bod č. 11 - Schválení vítěze veřejné zakázky "Meteorologický sloup s
informační deskou"



3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů - Informační

Předkládá: Věra Čermáková | Zpracoval: Ing. Tomáš Hošek | Termín: IHNED |

4. Schválení vítěze veřejné zakázky "Rekonstrukce vodní
nádrže na parc.č. 51/12, kat. ú. Kamýk u Velkých Přílep" -
Hlasovatelný

Předkládá: Ing. Tomáš Hošek | Zpracoval: Eva Aulická | Termín: IHNED |

Hlavní/Důvodová zpráva:

Poklady zveřejněny na webu obce v sekci "Veřejné zakázky - Rekonstrukce vodní nádrže
na parc.č. 51/12, kat. ú. Kamýk u Velkých Přílep". Smlouva o dílo je součástí předložené
nabídky. 

Návrhy usnesení

A.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání:
I. Schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku „Rekonstrukce vodní nádrže na parc.č.
51/12, kat. ú. Kamýk u Velkých Přílep“. Vítězem veřejné zakázky se stala společnost
GREENMAN s .r.o. IČ 24193259 s nabídkovou cenou ve výši 2 969 732 Kč bez DPH a
termínem realizace do 30.11.2020.
II. Pověruje starostku obce k uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na zakázku
„Rekonstrukce vodní nádrže na parc. č. 51/12, kat. ú. Kamýk u Velkých Přílep“.

Přílohy 4. bodu

Kopie - posouzení nabídek.x.xlsx
Greenman - kompletní nabídk.pdf
Protokol o otevírání obálek.pdf
Zpráva o hodnocení nabídek..pdf

5. Vyjádření obce Velké Přílepy k dokumentaci vlivů
záměru „Úholičky – úprava tvaru tělesa skládky na životní
prostředí (EIA) - Hlasovatelný

Předkládá: Ing. Petr Špindler | Zpracoval: Ing. Petr Špindler | Termín: IHNED |

Hlavní/Důvodová zpráva:

Na základě dohody s paní starostkou připravil pan Špindler ve spolupráci s panem Zaviačičem,
panem Diasem a panem Ryklem návrh vyjádření obce k dokumentaci vlivů záměru „Úholičky –
úprava tvaru tělesa skládky“ na životní prostředí (šetření EIA).



V záměru se jedná o navýšení kapacity skládky Úholičky o 300 tis. m3 odpadu, což znamená
zvýšení skládky o 10 metrů výškových a prodloužení navážení odpadů o cca 3 roky. 

Dokumentace EIA 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2232

Návrhy usnesení

A.
Zastupitelstvo po projednání schvaluje Vyjádření obce Velké Přílepy k dokumentaci vlivů
záměru „Úholičky – úprava tvaru tělesa skládky“ na životní prostředí (EIA) a pověřuje
starostku jeho podáním na Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a
zemědělství nejpozději do 25. 5. 2020.

Přílohy 5. bodu

scan20051315520.pdf
Vyjádření ke skládce.doc
scan20051315521.pdf
EIA Uholičky.pdf

6. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2020 -
Hlasovatelný

Předkládá: Ing. Tomáš Hošek | Zpracoval: Ing. Tomáš Hošek | Termín: IHNED |

Hlavní/Důvodová zpráva:

Hlavní změny:

 Reakce na očekávané snížení příjmů z daní z příjmu fyzických a právnických osob a DPH.

Projektová dokumentace na stavební úpravy v MŠ Jablíčko. Bude hrazeno z rozpočtu MŠ. 

Do příjmové strany rozpočtu není v zahrnut příjem alokovaných finančních prostředků
v rámci dotace na realizaci

- Rekonstrukce vodní nádrže na parc. č. 51/12, k.ú. Kamýk u Velkých Přílep tj. cca 2
000 000 Kč

- Vybavení Polyfunkčního domu pro vzdělání tj. cca 1 795 135,20 Kč

- Posílení vodovodní sítě obce Velké Přílepy v úseku vodojem Na Habří - ATS Velké
Přílepy tj. cca 3 000 000 Kč

Výdaje :

Investice v rámci DSO Přivaděč VPSÚ nebude realizována.  Rozpuštění rezervy.



Výdaje na VŘ provozovatel VaK upraveny dle vysoutěžené ceny zakázky

Vypuštění záměru pořízení passportu dešťové kanalizace obce.  Odložení projektu
volnočasového parku.  Odložení projektu výstavby hřiště - ponechána rezerva 250 000 Kč 

Nákup licencí SW Alis a Eset na další období

Úsporná opatření, vyrovnání rozpočtu

 

 

Návrhy usnesení

A.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání schvaluje předložené rozpočtové opatření
č. 4 Rozpočtu obce na rok 2020, 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. 

Přílohy 6. bodu

RO_4_2020.pdf
Investice 2020_RO4.pdf

7. Dodatek Art & Kri - Hlasovatelný

Předkládá: Věra Čermáková | Zpracoval: Radka Linhartová | Termín: IHNED |

Hlavní/Důvodová zpráva:

Dodatek plánovací smlouvy řeší dořešení terénních úprav na pozemku parc.č. 80/6 v k.ú.
Kamýk u Velkých Přílep, který dle plánovací smlouvy má být předán do majetku obce Velké
Přílepy. Návrh vychází z doporučení Výboru Životního prostředí a stanoviska MěÚ Černošice.
Dle Plánovací smlouvy měl být na pozemku zbudován mlatový chodník v hodnotě 47 500,- Kč.
Dodatek řeší napojení mlatového chodníku na stávající lesní cestu a mobiliář v rozsahu 2 ks
laviček a 1 ks odpadkový koš. 

V podkladech je přiložen upravený návrh přílohy k dodatku s Art and Kri vypracovaný na
základě zápisu z místního šetření, kde jsou lavičky umístěny, tak aby byly dodrženy požadované
průjezdy ČEZ, Dias.

Návrhy usnesení

A. Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání schvaluje uzavření předloženého dodatku
č. 1 k plánovací smlouvě č. 19/17 mezi obcí Velké Přílepy a společností Art&Kri, s.r.o.



Přílohy 7. bodu

ZÁPIS MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ 5_5_.docx
Upravená příloha k dodatku - KOMUNIKACE mobiliář.pdf
zpráva výboru pro ŽP.pdf
Plánovací smlouva.pdf
dodatek č. 1 k PlánS ArtKri.doc
MÚ Černošice.pdf
scan20050607440.pdf

8. Věcné břemeno - Velké Přílepy, p.č. 190/98 - kNN -
Hlasovatelný

Předkládá: Věra Čermáková | Zpracoval: Radka Linhartová | Termín: IHNED |

Hlavní/Důvodová zpráva:

Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena v červnu 2018. Nyní byla předložena ke schválení
smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti. Jednorázová náhrada je stanovena dle smlouvy
budoucí na 1000 Kč bez DPH. 

Návrhy usnesení

A.
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene
- služebnosti IV-12-6021582 Velké Přílepy č.p. 190/97-kNN ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., IČO 24729035 za cenu jednorázové náhrady 1 000 Kč. 

Přílohy 8. bodu

návrh smlouvy (1).pdf
geometr. plán. plán (1). pl. plán
podepsaná sml. o sml. bud. . bud

9. Schválení vítěze veřejné zakázky "Meteorologický
sloup s informační deskou" - Hlasovatelný

Předkládá: Věra Čermáková | Zpracoval: Ing. Tomáš Hošek | Termín: IHNED |

Hlavní/Důvodová zpráva:

Zakázka je zveřejněna na webu obce. Byla podána jedna nabídka. 



Návrhy usnesení

A.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání:
I. Schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku „Meteorologický sloup s informační
deskou“. Vítězem veřejné zakázky se stala společnost RNDr. Aleš Jirásek IČ 12 26 13 35 s
nabídkovou cenou ve výši 167 600 Kč bez DPH.
II. Pověruje starostku obce k uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na zakázku
„Meteorologický sloup s informační deskou“.

Přílohy 9. bodu

Nabídka.pdf
Protokol.pdf

10. Diskuze s občany - Informační

Předkládá: Věra Čermáková | Zpracoval: Ing. Tomáš Hošek | Termín: IHNED |

11. Různé - Informační

Předkládá: Věra Čermáková | Zpracoval: Ing. Tomáš Hošek | Termín: IHNED |

Přílohy programu
Pozvanka-na-jednani-5-2020.pdf
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