
                             Obecní  úřad  Přílepy  Okres Rakovník 

            INFORMACE   Z   ROKU   2010 
             „  ..…co se událo,  co se udělalo, co se plánuje udělat, …..  “  
 

 

LEDEN 
-Plnění rozpočtu Obce Přílepy za rok 2009: příjmy celkem  =  2.261.440,36Kč,   výdaje celkem  =  1.918.285,03Kč                                                                             
-Zůstatek finančních prostředků na účtu obce Přílepy u KB k 31.12.2009 ve výši  = 1.200.194,56Kč 
-Firma Ing.I.Fiala Projekty Praha,vypracovala  „Dokumentaci tlakové kanalizace Přílepy“ pro územní řízení.  
-Od 1.1.2010 byla uzavřena nová nájemní smlouva na byt č.p.3/2 Přílepy (sociálního bytu) s nájemkyní  paní  
  Petromilou Řezáčovou. 
 

ÚNOR 
-MěÚ Rakovník vydal  Rozhodnutí o umístění stavby nádrž  nad Bělidlem  v k.ú.Přílepy (objem nádrže  21.300m3,   
  žadatel: ČR Zemědělská vodohospodářská správa Brno )  
-Obec Přílepy na základě kupní smlouvy odprodala velkokapacitní kontejner TATRA K7K serie 1, rok výroby 1991 
  ( se spodním  natahováním ) za sjednanou cenu =11.000,00Kč . 
-Na MěÚ Rakovník byla podána  Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Přílepy-tlaková splašková   
  kanalizace“ . 
 

BŘEZEN 
-Obecní úřad Přílepy na základě žádosti Obce Kmetiněves zveřejnil  „Kmetiněvskou výzvu “  
  (…výzva k diskuzi o snížení hranice trestní odpovědnosti ). Výzva byla občany obce Přílepy podepsána a poslána zpět  
  obci Kmetiněves. 
-Dne 19.2.2010 Obec Přílepy zaregistrovala do systému Elektronického mýtného v ČR hasičský automobil  
  AVIA SPZ: RA 20-61. Do automobilu sloužícímu JSDH Přílepy byla nainstalována „jednotka  PREMID“.  
  Jednotka Premid je pro hasičské vozidlo osvobozena od poplatku.  
-Odsouhlasena  „Obecně závazná vyhláška  obce Přílepy č.01/2010 o místním poplatku za užívání veřejného  
  prostranství“ s účinností od 1.4.2010. 
-Firma Sajfrt, Šanov  – dodělala podbití podhledu pod střechou ve štítě nad garáží hasičů čp.3 Přílepy. Práce byly   
  dokončeny až  v  roce 2010 – důvodem byl nedozděný boční štít . 
-S Obcí Kolešovice byla uzavřena „Smlouvy o financování neinvestičních nákladů na žáky, kteří plní povinnou školní  
  docházku v ZŠ Kolešovice“ – školní rok 2010. Z obce Přílepy plní školní docházku jeden žák = částka 5.637,-Kč.   
-Dne 23.3.2010 se konal v přílepské hospodě Dětský karneval za organizační a finanční podpory OÚ Přílepy a rodičů. 
-Dne 31.3.2010 odsouhlasilo zastupitelstvo obce Přílepy ROZPOČET  Obce Přílepy na rok 2010. Předpokládané příjmy  
  ve výši  1.940.158,00Kč, předpokládané výdaje ve výši 2.093.158,00Kč. Rozpočet byl schválen schodkový .  
 

DUBEN 
-Byla uzavřena „Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného  břemene  č. IE-12-6001952/002“ mezi Obcí   
  Přílepy a společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín. Věcné  břemeno se týká zajištění strpění  umístění, zřízení   
  a provozování zařízení distribuční soustavy (stavby: Přílepy čp.104-čp.101-venkovní  vedení NN-AES,  
  IE -12-6001952–vzdušné vedení NN) na pozemku obce(p.č.193/1KN).  
-Obec  Přílepy zakoupila pro potřeby JSDH a SDH: 8x hadice PH B75 sport 20m=18.446,00Kč + 1x proudnice tajfun  
  C/D=bonus zdarma ,    1x motorová pila HUSQ 353 + přilba + pilník + přípravek na broušení za cenu = 16.342,-Kč.  
  Školení na motorové pily absolvovali V.Šorsák a Z.Gregor. 
-Dne 17.4.2010 se konaly rybářské závody na „Přílepském Bělidle“ pořádané MO Rybářského svazu Přílepy okr.Rakovník. 
   
 
 
 
 
        
 
 
 
 
                                                                                     Rybník – NaPŘÍLEPSKÉM  BĚLIDLE 
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KVĚTEN 
-Dne 6.5.2010 se uskutečnilo Přezkoumání  hospodaření obce Přílepy za rok 2009 s výsledkem : Při přezkoumání   
  nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Přezkoumání provedl Krajský úřad Střed.kraje odbor finanční kontroly.   
-Dne 8.5.2010 se družstvo SDH Přílepy (ve složení V.Šorsák, Z.Gregor, J.Žižka,T.Huňat, M.Mrhal, V.Kunc,O.Tomek,   
  M.Žižka) zúčastnilo akce „Pokus o rekord v dálkové dopravě vody pomocí přenosných požárních stříkaček  z Dolních  
  Louček na vrchol Devět skal (zúčastnilo se 287 sborů dobrovolných hasičů z České republiky a jeden ze Slovenska.   
  2592 hasičů mělo k dispozici 234 stříkaček a 3381hadic, na úseku dlouhém 63,46 km. Téměř jedenáct hodin  
  potřebovali na překonání více než třiašedesátikilometrové vzdálenosti a  544 metrového převýšení). 
-Dne 22.5.2010 pořádali členové SDH Přílepy Den plný her pro děti a dospělé v přílepském parku. 
-Dne 28. a 29.5.2010 se konaly  VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (ze 168 voličů v obci Přílepy přišlo   
  k volbám  98 voličů = 58,33%). 
-Dne 31.5.2010 se konalo jednání sboru zástupců v rámci komplexních pozemkových úprav  v k.ú.Přílepy . Byl  
  projednán návrh plánu společných zařízení . 
 -V měsíci květnu 2010 se uskutečnila v obci Přílepy humanitární sbírka použitého ošacení,…pro Občanské sdružení  
   Diakonie Broumov. 
             

ČERVEN 
-MěúRak odbor život.prostředí zahájil řízení  ve věci zřízení vodního díla „Nádrž nad Bělidlem-Přílepy“  
-Pro potřeby  obce Přílepy byl zakoupen 1x PAVILON GARDEN (3x9m) za cenu 2.956,00Kč 
-Obec Přílepy uzavřela s firmou Froněk, spol.s r.o. Rakovník Smlouvu o dílo č.1/10/059 na opravu místní komunikace  
  od autobusové  zastávky k budově obecního úřadu čp.47 za sjednanou cenu 375.919,60Kč (včetně DPH). 
-KÚ Středočeského kraje zaslal oznámení o neposkytnutí dotace z fondu Středočeského kraje na žádosti: 
  z Fondu rozvoje obcí a měst žádost FRO/POV/002747/2010-na oprava komunikace na návsi, Fondu kultury a    
  obnovy památek žádost KUL/POK/002746/2010-na inventář knihovny a Fondu životního prostředí a zemědělství  
  žádost FZP/ZZP/002748/2010-na rekonstrukci zeleně v obci. 
-Zastupitelstvo obce Přílepy projednalo a odsouhlasilo „Návrh plánu společných zařízení v rámci komplexních   
  pozemkových úprav v k.ú. obce Přílepy“ s podmínkou o doplnění připomínek (erozní ohrožení pozemků, cestní  síť ). 
-Dne 14.6.2010 se konala schůzka týkající se zahájení  řízení o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla  
  „Nádrž nad Bělidlem“. Zastupitelstvo obce Přílepy trvá na svém požadavku: týkající se zachování stávající výšky  
  hladiny vodního sloupce v korytě potoka (při zvýšení hladiny by došlo ke zvýšení hladiny podzemních vod pod  
  nemovitostmi nejenom v centru obce, ale i k problémovému odtoku srážkových vod stávající  kanalizací, která ústí  
  do vodního toku). Stavba nesmí při vydatných deštích způsobovat zpětné vzdutí vodní hladiny zpět do  vesnice. 
  Při odvozu vytěžené zeminy nesmí dojít k poškození místních komunikací. V případě poškození budou komunikace  
  dány do původního stavu na náklady stavebníka. 
 

ČERVENEC 
-Dne 1.7.2010 byl na základě kupní smlouvy odprodán obecní pozemek p.č.140/2KN v k.ú.Přílepy“ (o výměře  
  125m2 – vyčleněno z pozemku p.č.1395/1PK a pozemku p.č. 1395/7PK dle vypracovaného geom. plánu č. 295- 
  30/2010) manželům Drahomíře a Zdeňkovi Štěpánkovi za sjednanou cenu celkem 2.500,-Kč . 
-Dne 5.7.2010 se v parku konala tradiční pouťová zábava. K tanci a poslechu hrála skupina Kastelán. 

-Bartoloměj Štěrba ml.(Kamenosochařství, Kralovice) zrestauroval pískovcovou sochu sv.Jana Nepomuckého.   
  Byla zhotovena nová hlava z přírodního pískovce a opraven křížek. Cena za opravu včetně cestovného = 16.850,-Kč. 

                                                  

 
Sv.Jan Nepomucký před restaurováním a po restaurování….                                    Zavedení elektroinstalace do kapličky 
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SRPEN 

-Ve dnech 2.8.-8.8.2010 se konalo Řezbářské symposium Přílepy-VI.ročník. Řezbářského symposia se zúčastnilo na  
  čtyřicet výtvarníků. Součástí Symposia byly výstavy, přednášky, kurzy, hudební produkce,… 
-Usnesením  MěúRak odbor život.prostředí bylo přerušeno vodoprávní řízení-vydání povolení ve věci stavby  
   vodního díla  : „Nádrž nad Bělidlem-Přílepy“  do 30.10.2010.   
-Dne 10.8.2010 bylo registračnímu úřadu v Rakovníku předáno 7 kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce  
   Přílepy. 
-Truhlářství  Z.Kunc, Přílepy 126 zhotovilo na zakázku dřevěnou houpačku s žebříkem a lezeckou stěnou pro děti  
  Do dětského parku Přílepy - v hodnotě 8.500,-Kč. 
-Dne 13.8.2010 se konal v přílepské hospodě „U Havlů“ sraz „veteránů off road “ terénních  automobilů… 
-Dne 27.8.2-28.8.2010 pořádal statek u Kutílků a Rakovnicko o.p.s. „Mistrovství ČR v Ručním česání chmele“.   
-MěÚ Rakovník, odbor výstavby  vydal ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o povolení stavby „Přílepy-tlakov.splašková kanalizace“ 
-SDH Přílepy vyhlásil „Přílepskou veřejnou dobročinnou povodňovou sbírku“ na pomoc lidem v severních Čechách    
  postižených ničivými povodněmi. Sbírkou se podařilo shromáždit celkem 30.000,-Kč v hotovosti a dále potraviny a   
  ostatní dary v hodnotě cca 30.000,-Kč. Sbírku v hodnotě cca 60.000,-Kč předaly členové SDH Přílepy osobně dne   
  21.8.2010 členům krizového povodňového štábu obce Heřmanice v Libereckém kraji (20.000,-Kč pro potřeby obce  
  a  10.000,-Kč paní Martě Stříbrné). Členové SDH Přílepy také pomohli s odklízením následků ničivé povodně. Obec  
  Přílepy poskytla finanční dar ve výši 1.500,-Kč a potraviny v ceně 4.825,-Kč. 
 

ZÁŘÍ 
-Dne 30.9.2010 byla ukončena na základě ústní výpovědi  Smlouva o pronájmu nemovitosti čp.2 Přílepy(ze dne  
  1.1.2005) s panem Vladimírem Rolcem (Kněževes). 
-Obec Přílepy podala žádost o vydání „Živnostenského oprávnění na provozování hostinské činnosti“ pro Obec  
  Přílepy (IČ 00639958), zřídila  provozovnu pro tuto činnost v čp.2 Přílepy (Ident.č.provozovny: 100124108), 
  uzavřela Smlouvu na výkon funkce odpovědného zástupce pro živnost „hostinská činnost“ s panem Z.Štěpánkem,  
  odsouhlasila činnost zájmových organizací v obci Přílepy pod názvem „SPOLKOVÝ KLUB Přílepy“ se sídlem Přílepy  
  čp.2, PSČ 270 01 Kněževes. Správcem klubu byl ustanoven Martin Fíla (bytem  Přílepy čp.3, který bude vykonávat  
  funkci na základě smlouvy.  Činnost klubu se bude řídit Provozním řádem Spolkového klubu Přílepy a  Stanovami  
  Spolkového klubu  Přílepy. „Spolkový klub Přílepy“ bude  působit pod záštitou OÚ Přílepy a Obce Přílepy. V klubu  
  budou sdruženy zájmové organizace působící v obci Přílepy:  SDH Přílepy, AMC Přílepy, MO Českého rybářského  
  svazu Přílepy, Myslivecké sdružení Přílepy- Kněževes/Honební společenstvo, Oddíl stolního tenisu, Oddíl Futsalu a  
  další členové.  
  Klub bude  zájmovým útvarem s volnější organizační strukturou. Zájmové činnosti budou zaměřeny na uspokojování  
  a rozvíjení individuálních potřeb, zájmů a  schopností členů klubu.  
-Obec Přílepy  podepsala „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci a  
  podmínkách stavby a provozu Přílepy-tlaková splašková kanalizace –homogenizace“ s KÚ Středočeský kraj /Správa a  
  údržba silnic Kladno (Smlouva č.669/10). 
 

ŘÍJEN 
-Dne 1.10.2010 v 10.00hod uzavřeli manželství  na OÚ Přílepy: M. Ledvinková a  J.Provazník . Manželský pár oddávala   
  L.Daenemarková. Byl to historicky první svatební obřad v prostorách budovy OÚ Přílepy čp.46. 
-Od 1.10.2010 dodávky  elektřiny pro odběrné místo Přílepy č.p.2 (hospoda U Havlů), 270 01 Kněževes ( číslo  
  OM=1723675)budou hrazeny Obcí Přílepy. Měsíční zálohy elektřiny=2.000,-Kč        
-Dne 12.10.2010 Obec Přílepy podala „Oznámení o zahájení provozování stravovací služby v čp.2 Přílepy“ na  
   Krajskou hygien.stanici Stř.kraje územní pracoviště Rakovník… 
 -Uzavřen dodatek ke smlouvě č.1/10/059 s firmou FROŇEK  spol.s r.o. Rakovník týkající se opravy místní komunikace  
   před čp.46 Přílepy s posunutím termínu do 31.5.2011 ostatní ujednání smlouvy musí zůstat nezměněny.  
-Uzavřena „Smlouva o spolupráci č.72/31/10“ mezi Obcí Přílepy a RAVOS,s.r.o.Rakovník  týkající se spolupráce na  
  realizaci akce Přílepy-Tlaková splašková kanalizace. Smlouvou se vymezují práva a povinnosti smluvních stran   
  v období  realizace a zajištění jeho budoucího provozu. 
-Hasiči Přílepy ve dnech 14.10.2010 a 15.10.2010 vyčistili vodní nádrž v bývalém RAKU 2(majetek ANEXIE Rak.)  
  v Rakovníku – za  odčerpání vody a kalů dostali vybavení „bývalé“ hasičárny(PPS 12,…). Akci zorganizoval J.Žižka. 
  Na čistění nádrže se podíleli:  Z.Gregor , J.Huňat, T.Huňat, J.Kutílek,E.Kutílková,M.Žižka a další členové SDH Přílepy. 
-Ve dnech 15.10.-16.10.2010 se konaly volby do zastupitelsta obce Přílepy. Celkový počet voličů obce Přílepy=167. 
 Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky=123.  Ze sedmi kandidátů bylo zvoleno pět  zastupitelů:  
 Lenka Daenemarková(101 hlasů),  Zbyněk Gregor(87 hlasů),  Radek Svatoň(82 hlasů),  
 Hana Huňatová(77 hlasů),  Eva Vašinová(72 hlasů) 
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                                                                                                                        Nové mříže do čp.2-Přílepské hospody U Havlů 

 

LISTOPAD 
-Dne 10.11.2010 se konalo ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přílepy okres Rakovník. 
  USNESENÍ č.001/10 zastupitelstva obce Přílepy: 
  I.   bere na vědomí: podle podle §69 ods.2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění  
                                      pozdějších předpisů složení slibu  všech 5 členů zastupitelstva obce Přílepy 
  II.  určuje:   v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích že pro výkon funkce  
                       starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 
  III. volí: podle §84 odst.2 písm.  m )zákona o obcích  
                         1. do funkce starosty obce Přílepy            =  Lenku  Daenemarkovou 
                         2. do funkce místostarosty obce Přílepy  =  Zbyňka  Gregora 
  IV. zřizuje:  podle § 117 ods.1 a odst.2  a  §84 odst.2 písm.  l )zákona o obcích  
                         1. kontrolní výbor,   2. finanční výbor,   3. sociální výbor 
  V. volí :  podle §84 odst.2 písm.  l )zákona 
                        1. do funkce předsedy kontrolního výboru  = Radka Svatoňe 
                        2. do funkce předsedy finančního výboru    = Evu Vašinovou  
                        3. do funkce předsedy sociálního výboru     = Hanu Huňatovou  
  VI. volí :  podle §84 odst.2 písm.  l )zákona 
                        1. členy kontrolního výboru   =  Alenu Bičovskou, Michala Žižku 
                        2. členy finančního výboru     =  Alenu Bičovskou, Michala Žižku 
                        3. členy sociálního výboru      =  Alenu Bičovskou, Janu Kutílkovou 
  Usnesení v bodě III.1. a v bodě III.2. bylo přijato  v počtu 3 hlasů. 
  Usnesení v bodě I., II.,IV., V, a VI. byla přijato jednomyslně v počtu 5 hlasů. 
Volebním programem nově zvoleného zastupitelstva je účelné hospodaření s finančními prostředky a majetkem obce 
Přílepy, podpora pracovních a volnočasových aktivit občanů, podpora kulturního a společenského dění, ochrana 
přírodního prostředí, dokončení komplexních pozemkových úprav, odkanalizování obce,….. 
 

-Ve dnech 8.11.2010 až 11.11.2010 se konaly konzultační  schůzky týkající se  zpracování návrhu   
  komplexních pozemkových úprav v k.ú.Přílepy (Obec Přílepy je  „opatrovníkem/zástupcem“  
   50-ti neznámých vlastníků).   
-Dne 11.11.2010 se konalo dílčí přezkoumání hospodaření obce Přílepy za rok 2010 s výsledkem: nebyly zjištěny vady  
  a nedostatky (přezkoumání provedli pověření kontroloři Krajského úřadu Středočeského kraje. 
-Zastupitelstvo obce Přílepy projednalo a odsouhlasilo pronájem hrobových míst na pohřebišti Přílepy na období  
  5 let od 1.1.2011 do 31.12.2015 formou „Smlouvy o nájmu hrobového místa“  
  (Podmínky pronájmu a poplatky zůstávají nezměněny- jsou stejné jako z předcházejícího období). 
   
PROSINEC   
- Byla vydána nová „Obecně závazná vyhláška č.02/2010 o místním poplatku ze psů“ s účinností od 1.1.2011. 
  Poplatek za jednoho psa  = 60,-kč, poplatek za druhého a každého dalšího psa jednoho majitele =120,-Kč       
- plnění rozpočtu Obce Přílepy v roce 2010:  příjmy = +2.263.917,35Kč, výdaje -1.758.976,44Kč = finance z     
  přebytku hospodaření z roku 2010 ve výši 504.940,91Kč budou uloženy na účtu obce v „rezervním fondu“  
- k 31.12.2010 zůstatek na účtu Obce Přílepy u KB Rakovník  = 1.705.135,47Kč 
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RŮZNÉ 

-V průběhu roku bylo v obci Přílepy firmou  „ČEZ“ : 
     .vyměněno venkovní vedení před čp.76 (nový sloup a kabely…..) 
     .připravena projektová dokumentace na rekonstrukci venkovního vedení od čp.104 k čp.101 a od čp.104 k čp.106 
- Provoz internetových stranek obce Přílepy: www.prilepy.eu  je od roku  2010 na serveru:   
   http://www.virtualniserver.cz . Poskytovatelem služby je pan Pavel Štross (Praha) 
 

STATISTICKÉ  ÚDAJE : 
V roce 2010 se v obci Přílepy: přihlásilo k trvalému pobytu….…..5 obyvatel ČR  
                                                     odhlásilo se…………………………..……8 obyvatel ČR + 1 CSP  
                                                     narodili se………………………………..…3 obyvatelé   
                                                     umřel.……………………………….….….…1 obyvatel 
                                                     svatby uzavřené v obci Přílepy……2 svatby (matričně uzavřené OÚKněževes) 
 
Počet obyvatel v obci Přílepy :  na základě podkladů z evidence obyvatel Ministerstva vnitra  k 1.1.2011 

Počet obyvatel v obci 
Kód 
obce 
ČSÚ Název obce 

 
Občané ČR   

Občané  EU 
(Mimo ČR) 

Cizinci   
 (včetně EU i ne EU)  

Kraj 
Obec 
3.typu Muži 

Muži 
15+ 

ženy Ženy 
15+ 

celkem muži ženy celkem muži ženy celkem 

    
 

 
       

středočeský Rakovník 

 
565261 

 

Přílepy 99 84 
 

105 91 

 

204 
 

2 
 

0 
 

2 
 

5 
 

2 
 

7 
 

Vysvětlivky :15+je počet osob starších 15let.Počet občanů EU je počet občanů EU na území ČR,bez občanů ČR 
    

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA  -  Kalendárium roku 2011   
Významná jubilea oslaví v roce 2011 spoluobčané : 
Pracná Jitka, Fryč František, Fryčová Vlasta, Kuncová Jitka, Staněk Karel, Mrhalová Marie, Šulcová Zdeňka 
Oslavencům  gratulujeme a přejeme vše nejlepší. 
 

AKCE plánované na rok 2011 
-Oprava komunikace od autobusové zastávky k budově obecního úřadu čp.46 v obci Přílepy v rozsahu  
  opravované celkové plochy cca 630 m2 (vyspádování  a vybudování dvou kanalizačních vpustí, asfaltového  
  povrchu…), předpokládané náklady 375.919,-Kč . 
-Oprava vnitřních prostor knihovny a úřadovny OÚ v budově čp.46 Přílepy spočívající v rekonstrukci   
  podlahy v knihovně, oprava vnitřních štuků a nátěrů, elektroinstalace, topení a dovybavení potřebným  
  nábytkem a pod. 
 -Dovybavení „dětského parku“ basketbalovým košem a driblovací plochou (asfaltovou), basketbalovým  
  košem, tabulí na malování,…. 
-Vypracování „finančního projektu“ na stavbu kanalizace, podání žádosti o dotaci ve spolupráci s Městysem  
  Senomaty. 
-Dokončení Komplexních pozemkových úpravy v katastr.území Přílepy okres Rakovník 
 

AKCE plánované v následujících letech: 
-V případě poskytnutí dotace na tlakovou splaškovou kanalizaci bude vypsáno výběrové řízení na  
  zhotovitele stavby a po etapách bude postupně stavba kanalizace realizována.   
-Rekonstrukce střechy nad budovou čp.2 Přílepy „Přílepská hospoda U Havlů“ 
 

Různé informace: 
-Výherkyní výtvarné soutěže „Namaluj pohlednici obce Přílepy“  

kterou vyhlásil OÚ Přílepy v roce 2010 

 se stala Gabriela Šorsáková (10 let).  

 

       
-OÚ Přílepy/ Obecní Knihovna Přílepy vyhlásila soutěž 
„MALÝ=VELKÝ ČTENÁŘ“ pro děti  ve věku od 3 do 11let   
Soutěž o nejaktivnějšího čtenáře „malého“ věkem  „velkého“  
počtem přečtených knih. Soutěž bude probíhat od 1.1.2011 do  1.11.2011  

(11 měsíců roku 2011 pro čtenáře do 11 let věku).        
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FINANCE vynaložené v roce 2010 

orientační soupis výdajů na opravu, údržbu, pořízení,…  -  MAJETKU  Obce Přílepy :  
 

 Majetek Obce Přílepy    pořízený, opravený……..  od 1.1.2010 do 31.12.2010 

název Počet 
kusů 

cena 
pořizovací Kč 

datum 
pořízení 

umístění a 
číslo DKP 

poznámka, 
Vyřazení,….. 

Rozmetač na zimní posyp 1 1.290,00 9.12.2010 Sklad čp.3  

Hrábě  „Fiskars“ 1 520,00 8.10.2010 Sklad čp.3  

Pilka „Husqvarna“ 1 269,00 8.10.2010 Sklad čp.3  

nůžky zahradnické „Fiskars“ 1 1.430,00 8.10.2010 Sklad čp.3  

Lopata, hrablo na sníh 1+1 358,00  Sklad čp.3  

Popruh na motor. kosu 1 1.199,00  Sklad čp.3 Monfield 

Pavilon Garden (3x9metrů) 1 2.956,00  Sklad čp.3  

Kortexin-látka na závěsy  17,6m 2.728,00  Sál čp.2 8 oken 

Tiskárna KONICA MINOLTA 1 4.990,00  Čp.58  

Prodlužovák 1 99,00  Čp.46  

Olejový radiátor 1 899,00  Čp.46  

Volební přenosná schránka 1 802,00  Čp.46  

Plastový květináč 3 642,00 21.4.2010 pietní park  

Kamna -starší 1 5.000,00  Čp.2 od p.Rolce 
 

Další materiál a práce… od 1.1.2010 do 31.12.2010 

název cena Kč datum pořízení umístění poznámka 

Mříže, poklop na žumpu v  čp.2, 
dešťové svody v čp.46 

45.158,00 5.3.2010 Č.p.2 
Č.p.46 

Konopásek-Olešná 

Rošt do kotle 
Vodní baterie 
Záchod 

      314,00             
1.445,00 
2.405,00            

 
 

byt čp.3/01 
 

 
 

Elektromateriál 
radiátor 
Vodovodní baterie 
Dveře a zárubně 
Materiál na dozdění dveří 
Kamna krbová s výměníkem-starší 

926,00 
2.995,00 
2.342,00 

10.850,00 
469,00 

7.000,00 

 byt čp.3/02 
 

 
 
 
Truhlářství-Z.Kunc  
 
od p.Jopa 

Výměna zářivek v čp.47 prodejna 
–materiál + práce 

2.387,00 
1.440,00 

 Čp.47 Konopásek-Kněževes 

dřevěná houpačka se žebříkem a 
lezeckou stěnou pro děti  

8.500,00 2010 dětský park 
parcela č.40KN 

Truhlářství -Z.Kunc, 
Přílepy 126  

Oprava sochy sv.Jana 
Nepomuckého  

16.850,00 28.7.2010 
Fakt. č.8303498  

Čp.46 Bartoloměj Štěrba    
kamenosochařství, 
Kozojedy,PSČ 33142 

Oprava zahradní techniky práce 

+materiál 
10.922,00 

4.217,00 
  JAVO Vodrážka + 

MK Proles Prachatice 

Pohonné hmoty na údržbu zeleně 5.707,00    

Projekt Elektroinstalace WC  
pro budovu čp.47 

2.160,00 5.10.2010 Parcela č.1KN Tintěra-Čistá 

Elektroinstalace:  materiál 
                                práce 

4.056,00 
4.140,00 

10.8.2010 Kaplička +stará 
Hasič.zbrojnice 

Konopásek-Kněževes 

 

Kanalizace  2010 

Projektová dokumentace pro 
Územní a stavební povolení 

144.000,00 rok 2010 Ing.PROJEKTY 
Fiala Praha 

 

Správní poplatek za územní rozhodnutí 1.000,00  MěÚ Rakovník  

Správní poplatek za stavební povolení 3.000,00  MěÚ Rakovník  

Věcné břemeno  360,00  SÚS Kladno  

CELKEM 148.360,00    
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HASIČI    2010 

název Cena (Kč) datum pořízení umístění poznámka 

Drobný materiál 681,00    

oprava AVIE,PPS,pily,..  5.802,00    

Technická +emise/Avie 1.650,00    

Pohonné hmoty 
(Avie,elektrocentrála, pila) 

12.966,00    

Motorová pila  HUSQ353 
+ přilba + pilník + 
+přípravek na broušení  

16.342,00 6.4.2010 č.p.3 1  +1 +1 + 1kus 

Míchací nádoba na benzín 98,00   1  

Kanystr k motorové pile 90,00   1 

8x hadice PH B75 sport 
20m +1x proudnice tajfun 

C/D=bonus zdarma 

18.446,00 8.4.2010 
f.č. č.10200136 

  

4x vycházková uniforma 
včetně doplňků 

18.857,00 5.5.2010   

Smaltové tabule 4.998,00    

Zdrav.způsob.,školení,… 700,00    

Telekomunikační služby 2.400,00    

celkem 83.030,00    

-Výdaje na „JSDH Přílepy“ v průběhu  let 2005-2009. Z vlastních zdrojů Obce Přílepy: provozní výdaje=120.566,-kč, 
investiční výdaje strojní=138.162,-kč, investice stavební=434.735,-kč.  Dotace státu:investice stavební=134.000,-kč. 
 

Veřejné osvětlení   2010 

materiál   
práce 

13.143,00 Kč 
6.170,00 Kč 

  Konopásek-Kněževes 

 

Různé platby – příspěvky    2010 :  
 

 
 

 
 

Dětský park v Přílepích 
odpočinková zóna pro děti 
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předškolní  výchova a základní vzdělání 41.157,-Kč 

dopravní obslužnost 10.450,-kč 

členské příspěvky „Mikroregion Kněževes“  a  SMOR 11.495,-Kč 

zimní údržba komunikací v centru obce a před hřbitovem 15.914,-Kč 

Příspěvky na sportovní, kulturní  a sociální činnost (rybářský 
svaz, oddíl stolního tenisu, Auto model club, Řezbářské 
symposium,  Sranda mač v Hořovičkách,  dětské dny, 
významná životní jubilea, dárkové balíčky starším 
občanům,Svaz zdravotně postižených v Kněževsi,…) 

 
 
 
 

28.319,-Kč 



ODPADY v obci Přílepy  

Provozní náklady na odpadové hospodářství v roce 2010 

Druh odpadu : Množství odpadu Náklady  ( Kč/rok 2010 ) 

-Tříděný sběr odpadů celkem Plast   1,072011  t   ( = 9.255,-Kč) 
Papír  0,905898  t   ( =  3.489,-Kč) 
Sklo    1,365545  t   ( =  3.411,-Kč) 

16.155,- 

-Nebezpečné odpady celkem 3,339000  t 10.750,- 

Objemové odpady celkem 
                 včetně dopravy 

5,220000  t 15.125,- 

Směsný komunální odpad 23,066061  t 80.187,- 

  z toho domácnosti I. A II.pololetí  Vývoz A.+ B =44.329,00Kč  

  z toho jednorázové známky, svoz.  Pytle             =19.800,00Kč  

  z toho hřbitov                      =16.058,00Kč  
Ostatní služby, administrativa….   

Celkové náklady 34,968515  t 122.217,00 Kč 
 

Příjmy v odpadovém hospodářství v roce 2010 

Činnost Příjmy  (Kč/ rok 2010) 

Příjmy od  „občanů“ 64.023,00 

Přijmy za třídění odpadů od firmy EKO-KOM 7.219,00 

Příjmy za zpětný odběr elektrozařízení 
od firmy ASEKOL 

1.700,00 

Celkové  příjmy 72.942,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
Odpady 2010 stanoviště tříděného odpadu,  sběr nebezpečného odpadu…… 

 

 
 

Přílepy čp.3 –hasičská zbrojnice 
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nakládání s  ODPADY v obci Přílepy 
-Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a 
ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své 
působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. 
-Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské 
zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem o odpadech a se souvisejícími právními předpisy. 
 

třídění a likvidace odpadu : 
Komunální odpad: 

Komunální odpad, který již nejde dále roztřídit, se ukládá do  popelnic. ( Do popelnice patří pouze komunální odpad, 
nikoliv kamení, bioodpad, stavební odpad.V topné sezóně může do popelnice i popel, ale musí být vychlazený.Žhavý 
popel může způsobit vznícení odpadu ve svozovém vozidle). 
Vývoz popelnic  probíhá dle svozového plánu  firmou Becker Bohemia, s.r.o.  
Pro obec  Přílepy  je  svozovým dnem  STŘEDA.  
Komunální odpad se vyváží v období: od 1.5.   -  30.9.   1x  za  14 dní  (letní období) = sudá středa 
                                                                   od 1.10. -  30.4.   1x  za    7 dní  (zimní období) 
Na každé popelnici  je nutné mít vylepenou známku na příslušný rok. Na základě OZV č. 01/2009 je každý majitel 
nemovitosti podle množství vyprodukovaného odpadu povinen si zakoupit odpovídající známku.Tuto známku 
zakoupíte na obecním úřadě. Cena svozových známek  je uvedena v dodatku- příloze k OZV č.01/2009 na příslušný 
kalendářní rok. 
 

Tříděný odpad 
V naší obci třídíme plasty, sklo, papír, železo.   Stanoviště tříděného odpadu  –  za prodejnou č.p.47 Přílepy. 
Tyto odpady se třídí do příslušných kontejnerů a na příslušné místo.  
Kontejnery jsou určeny pouze k ukládání výše zmíněného odpadu a to pouze do objemu jejich kapacity. Není 
dovoleno je přeplňovat, nebo pohazovat odpad kolem nich! 
      Sběr papíru - do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy,  
                             sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky).  
                             Prosím, nevhazujte: uhlový, voskovaný, mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, použité plenky,  
                             hygienické potřeby                                                        
      Sběr skla       - do bílých/zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby,  
                              skleněné střepy –  tabulové sklo  
                             Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. 
      Sběr plastů  - do žlutých nádob můžete odhodit: 
                            PET láhve od nápojů („sešlápnuté“), kelímky, sáčky, fólie výrobky a obaly z plastů, polystyrén,                           
                            Prosím, nevhazujte: novodur. trubky, obaly od nebezpeč. látek (mot.oleje, chemikálie, barvy apod.) 
 

 Železný odpad   
je možno odkládat ve vyhrazeném prostoru = ve dvoře č.p.29 (vedle prodejny č.p.47)   
 
Nebezpečný odpad 
Obecní úřad minimálně 2x v roce provádí odvoz nebezpečného odpadu. 
 
Velkoobjemový odpad: 

Odpady, které mají povahu komunálního odpadu, ale nevejdou se do popelnice, lze umístnit do velkoobjemových 
kontejnerů, které jsou v obci Přílepy přistaveny minimálně 2x za rok.  
-Termíny svozů velkoobjemových a nebezpečných odpadů jsou předem oznámeny vyvěšením na úřední desce. 
 
Stavební odpad 
Odvoz a likvidaci si každý majitel zajistí individuelně (skládka Senomaty, Lány, Vrbička, sběrný dvůr Kolešovice,…) 
 
Rostlinný odpad – bioodpad – biologicky rozložitelný.. 
Doporučujeme kompostování na vlastním pozemku (nebo na místě které je k tomu určené OÚ Přílepy) 
 
Hřbitovní odpad  

Se ukládá do kontejneru, který je umístěn před hřbitovem. Je zakázáno házet hřbitovní odpad za hřbitovní zeď!!! 
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RŮZNÉ : 
 

-SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
  V roce 2011 se poprvé v historii uskuteční sčítání obyvatel všech 27 členských států Evropské unie, což umožní 
vytvořit srovnatelné údaje o EU a jejích členech. 
  Sčítání lidu se týká všech osob, které se v rozhodný okamžik (půlnoc z 25. na 26. března 2011) nacházejí na území 
České republiky nebo mají na území ČR trvalý nebo povolený přechodný pobyt. 
  Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona 
č. 296/2009 Sb. , o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení 
terénních prací při sčítání je Česká pošta, s. p. 
 Každý občan ČR obdrží formulář minimálně deset dní před sčítáním. Distribuci formulářů zajistí Česká pošta a sběr bude možný 
několika způsoby: buď opět prostřednictvím poštovních doručovatelů, nebo elektronicky prostřednictvím chráněného formuláře 
on-line či prostřednictvím datové schránky.. 
Sčítání lidu se na území ČR koná už od roku 1869. 
 

Poděkování: 
Děkuji všem, kteří přispěli na „dobročinnou povodňovou sbírku“ pro Obec Heřmanice finančními i materiálními dary. 
Děkuji za rychlé zorganizování dobročinné povod.sbírky R.Svatoňovi, V.Šorsákovi a dalším členům SDH Přílepy.   
Děkuji všem, kteří pomáhají  různými  aktivitami zvelebovat či reprezentovat obec Přílepy. 
Jsem ráda, že solidarita a vzájemná  pomoc  mezi lidmi stále existuje…..Děkuji. 
Lenka Daenemarková,   starostka Obce Přílepy 
 

---     ----    ----   ----   ----   ----                       ----    ----   ----   ----   ----   ---                          ----   ----   ----   ----   ----   ----  
RAVOS s.r.o. (Provozovatel vodovodu v obci Přílepy)  
sídlo společnosti:  Františka Diepolta  1870,  269 01 Rakovník ,   www.ravos-sro.cz 
 - nepřetržitá linka RAVOS, s.r.o.:   313 512 410 nebo   313 513 410 nebo mobil.:   739 094 064 
zákaznické centrum :  Fr. Diepolta 492,  269 01 Rakovník (Po - Pá - 7:00 - 15:00 hod.) tel.313 521 029, 313 521 027              
Od 1.1.2011 je zrušen výběr plateb v hotovosti. Platby mohou být prováděny službami SIPO v pobočkách České 
pošty, nebo placení záloh prostřednictvím trvalého příkazu z bank.účtu, nebo úhrada záloh na terminálech Sazky, 
nebo přímé úhrady zaslané faktury v hotovosti bez poplatku v zákaznickém centru společnosti , nebo úhrada 
složenky typu A s poplatkem za poštovní služby ….. Pitná voda dodávaná RAVOS, s.r.o.. je téměř z 80% z vysoce kvalitních 

podzemních zdrojů v prameništi na pravém břehu Rakovnického potoka. Kvalita dodávané pitné vody je kontrolována v souladu 
s platnou legislativou až ke kohoutku zákazníka. Voda, která je dodávaná do domácností, podstupuje řadu kontrol a odpovídá  
přísným kritériím kvality. Plán sledování kvality vody jak pro úpravny vody, tak i pro distribuční síť je vypracován v souladu s 
platnou legislativou.  

-VODNÉ   od   1.1.2011 = 32,59 Kč/m3…………….. Odečty odebrané vody budou prováděny 4x ročně. 
---------------------------------------------------------                        ----------------------------------------------------------               --------------------------------------------------------------- 

Informace o počasí v Obci Přílepy  najdete na stránkách amatérské meteorologické stanice WS 2307 : 
                                                                                                  http://www.prilepypocasi.wz.cz/ws2307.html 

---------------------------------               ------------------------------------             -------------------------------------- 
 
OBECNÍ  KNIHOVNA  V  PŘÍLEPÍCH   (evidenční číslo:  4859/2003) 
 Sídlo :   Přílepy čp.46, PSČ 270 01 Kněževes 
 Provoz knihovny se řídí  „Knihovním řádem“  (ze dne 8.1.2003). 
 Půjčovní doba: Pondělí od 18.00 do 19.00hod,  Středa od 17.00 do 18.00hodin, nebo po dohodě s knihovnicí kdykoliv 
 Ceník služeb:    činnost knihovny je zcela v režii obecního úřadu - bez poplatků za výpůjční služby,…. 

Drakiáda 
Dětský karneval v Hospodě U Havlů                                          Den plný her v Přílepském parku 
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http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/zakon_o_scitani_lidu_domu_a_bytu_v_roce_2011/$File/z296_09_sldb2011.pdf
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http://www.cpost.cz/
http://www.prilepy.eu/%22http:/www.ravos-sro.cz/%22
http://www.prilepypocasi.wz.cz/ws2307.html


 ČISTĚNÍ KOMÍNŮ 

Nařízením vlády č.91/2010Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 
(částka 34 Sbírky zákonů České republiky ze dne 2.4.2010), které nabývá účinnosti dnem 1.1.2011: 
Nejedná e o novou povinnost. Starat se o řádný stav komínů byla tradiční povinnost občanů již od dob Rakouska-
Uherska. Poslední legislativní předpis, který tuto povinnost ukládal, byl zákon č.133/1985Sb., o požární ochraně. 
Nařízení vlády č.91/2010 Sb. nezavádí povinnou kontrolu komínů, ale stanovuje podmínky pro bezpečné 
provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a životů uživatelů 
spotřebičů paliv a jejich majetku. Ve srovnání s dosud platnou, ale technickým rozvojem již překonanou vyhláškou č. 

111/1981 Sb. o čištění komínů, která byla prováděcím předpisem k zákonu č.133/1985 Sb. o požární ochraně a ukládala 
povinnosti kominickým podnikům, provozovatelům spotřebičů paliv a určovala intervaly provádění čištění komínů, nové nařízení 
vlády podstatně zmírňuje požadavky na četnost provádění kominických prací a navíc umožňuje provádět čištění spalinových 
cest odvádějících spaliny od spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW svépomocí. Na druhé straně ale zvyšuje požadavky 
na odbornou úroveň osob oprávněných k provádění kontrol a revizí spalinových cest, což jistě celá řada občanů ocení kladně. 
 

Nařízení vlády č.91/2010 Sb. v § 5 Revize spalinové cesty uvádí, že revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba , která 
je držitelem živnostenského oprávnění v oboru Kominictví a která je zároveň       
       a.) revizním technikem komínů,  
       b.) specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínovým systémů, nebo   
       c.) revizním technikem spalinových cest  
Revize spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba dle § 5 Nařízení vlády v těchto případech: 
       a.) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,   
      b.) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,    
      c.) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,   
      d.) při komínovém požáru,    
      e.) při vzniku trhlin ve spalinové cestě a při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě. 
 

Kontrolu spalinové cesty podle § 2 a její čištění podle § 3 provádí odborně způsobilá osoba, kterou je dle § 4 Nařízení vlády č. 
91/2010 Sb. držitel živnostenského oprávnění v oboru Kominictví. K této činnosti postačí živnostenský list v oboru Kominictví a 
nevyžaduje se osvědčení revizního technika. Stejná odbornost je předepsána i pro čištění spalinových cest. 
Více informací na webových stránkách Společenstva kominíků ČR www.skcr.cz  . 
 

nabídka služeb:  KOMINICTVÍ    Staňková - Olič  – ROL 

                               Husovo nám. 10, 269 01 Rakovník 
                               tel./fax:  313 512 705,  mobil: 602 316 981   E-mail:    info@kominictvi-rol.cz 

Provádí kontroly a čištění spalinových  
cest dle nového nařízení vlády č. 91/2010 Sb.: 
- čištění spalinové cesty ……………………..Kč 300,-- 
- kontrola spalinové cesty…………………..Kč 400,-- 
- kontrola + čištění spalinové cesty……..Kč 600,--             
- revize spalinové cesty……………………….Kč 800,-- 
Cestovné neúčtujeme. 
- měření tahu komínů, stavby a opravy komínů,  - frézování a vložkování komínů 
- autorizované měření emisí dle zákona č. 86/2002 Sb, - revize hasicích přístrojů a hydrantových systémů 
- školení bezpečnosti práce a požární ochrany 
 

nabídka služeb:  Kominické služby pan MILOSLAV ROHLA,    tel. 732 920 861 
 
KONTAKTY   nabídka služeb:   
Firma Becker Bohemia s.r.o. 
    Nádražní 878, 331 41 Kralovicetel.: 373 396 158, fax:373 396 232   Po-Pá  7.00 -14.00hod 
        Nabízí občanům zapůjčení kontejneru na likvidaci odpadu, stavební sutě a odvozu dalších materiálů: 
        Velikost kontejnerů (m3):  7, 10, 15, 20, 30, 40 
 

Družstvo Agrochmel Kněževes : 
        Nová ulice 392,  270 01 Kněževes ,    tel. 313 582 248-9  

provádí vývoz odpadních vod na čističku odpadních vod do Kolešovic : 
úhrada za jednu cestu činí 350,-Kč + 19% DPH (celkem 417,-Kč) poplatek za likvidaci odpadních vod je stanoven 
provozovatelem čističky 36,70Kč + 9% DPH za 1 m3 (celkem 40,-Kč za 1 m3) 
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Účast na překonání rekordu v dálkové dopravě vody….. 

 
 
 

Heřmanice srpen 2010…                                                                                  

  Ruční česání chmele u Kutílků 2010…                                   Řezbářské symposium Přílepy2010 – VI.ročník                                                   

………..……………………………………………………………………………………….. 

OBECNÍ   ÚŘAD   PŘÍLEPY            IČ 00639958 
Adresa: Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka 
Tel. :              313 582 244  pondělí 18.00 – 19.00 hod., středa   17.00 -18.00 hod.  -   č.p.46 Přílepy budova  OÚ Přílepy                                                
Tel./fax :        313 582 345   nepřetržitě – detašované pracoviště OÚ Přílepy č.p.58 Přílepy 
Tel.mobilní :  724 862 202   nepřetržitě 
E-mail:            prilepy@knezevesko.cz                                                               www.prilepy.eu 
Úřední hodiny: pondělí 18.00 – 19.00 hod., středa 17.00-18.00 hod. budova č.p.46 Přílepy 
                            v ostatních dnech – kdykoliv a kdekoliv po dohodě  

……………………………………………..........................................………………………………………………………………………………….. 

„OBČASNÍK - INFORMACE z obce a OÚ Přílepy“ zastupitelstva obce Přílepy. Vydává Obecní Úřad Přílepy zdarma pro své občany. 

Zpracovala L.Daenemarková 

Připomínky, dotazy,atd.… na OÚ Přílepy, Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes, tel.: 724 862 202, e-mail: prilepy@knezevesko.cz 
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