
 

 

Obecní  úřad  Přílepy  Okres Rakovník 

INFORMACE   Z   ROKU   2011 
„  ..…co se událo, co se udělalo, co se plánuje udělat, …..  “  

 

 
LEDEN 
◄Plnění rozpočtu Obce Přílepy za rok 2010: příjmy celkem  = +2.263.917,35Kč,výdaje celkem  = - 1.758.976,44Kč, 
   finance z přebytku hospodaření z roku 2010 ve výši 504.940,91Kč budou uloženy na účtu obce v „rezervním  
   fondu“ a budou využity například na připravované výdaje Stavby  tlak.splaš.kanalizace  Přílepy apod. 
◄Zůstatek finančních prostředků na účtu obce Přílepy u KB k 31.12.2010 ve výši  = 1.705.135,47Kč  
◄Ravos,s.r.o. Rakovník – informace o změně způsobu úhrady vodného a stočného od 1.1.2011:   
   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 (odečty budou 4xročně)… -VODNÉ od 1.1.2011 = 32,59 Kč/m3 
 ◄Obec Přílepy uzavřela SMLOUVU o poskytování služeb „zprostředkování provozu webových prezentací a aplikací  
    obce Přílepy“  (www.prilepy.eu) s poskytovatelem Pavlem  Štrossem (Praha). 
◄Dne 19.1.2011 nabylo právní moci Rozhodnutí č.243/2010-stavební povolení ke stavbě vodního díla „Přílepy- 
    tlaková splašková kanalizace“. 
◄LESY ČR, s.p., správa toků-oblast povodí Vltavy zaslaly (doporučeně-ze dne 4.1.2011)informaci o Změně  
   správcovství toku Kolešovický potok = uvedený tok bude náležet do správy státního podniku Povodí Vltavy. 
Transformace ZVHS=cílem je posílit integraci správy vodních toků a integrovaného řízení vodních zdrojů v hydrologických 
povodích ČR se provádí transformace Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) převedením do státních podniků Povodí 
Vltavy, Povodí Labe, Povodí Ohře, Povodí Moravy, Povodí Odry a do státního podniku Lesy České republiky. 

◄Byly uzavřeny „Smlouvy o zřízení věcného břemen“ číslo IE 12 6002044/1(pro zařízení distribuční soustavy= sloupu    
    venkovního  vedení NN na pozemku p.č.175 KN) a č. IE 12 6002086/1(pro zařízení distribuční soustavy= kabelové  
    skříně na pozemku p.č.65 KN) ve prospěch společnosti ČEZ distribuce a.s. se sídlem Děčín. 
◄Byla uzavřena  „Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene „číslo IP-12-6003004/2 Přílepy- 
    přípojka NN do 50m pro čp.76. Budoucí strana oprávněná z věcného břemene= společnost ČEZ distribuce a.s.  
    se sídlem Děčín. (Věcné břemeno=nový betonový  sloup umístěn mezi nemovitostmi čp.9 a čp.76).  
◄Zastupitelstvo obce Přílepy odsouhlasilo Žádost  Mysliveckého sdružení Přílepy-Kněževes(ze dne 4.1.2011) týkající  
    se nájemného z pronájmu honebních pozemků „honitby“ v katastru obce Přílepy na období  od  1.1.2011 do  
    31.3.2013.Smlouva o nájmu honitby byla uzavřena na období od 1.4.2003 do 31.3.2013. Roční nájemné dle  
    Smlouvy činí 3.398,00kč). Obec Přílepy věnuje peněžní prostředky plynoucí z výše uvedeného pronájmu   
    Mysliveckému  sdružení Přílepy-Kněževes za účelem financování  mysliveckých zařízení, zajištění krmiva pro zvěř,  
    zvýšení užitkovosti honitby, vytváření biotopů pro zvěř, vysazování nových druhů zvěře apod. v k.ú.obce Přílepy. 
 

ÚNOR 
◄ Obec Přílepy podala na MěÚ Rakovník „Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití  území“ pozemku p.č.85/1 KN   
    z druhu pozemku „lesní pozemek“ na druh pozemku „ostatní plocha“ a způsob využití „jiná plocha“. 
◄ Obec Přílepy společně s Městysem Senomaty podala k 31.1.2011 žádost o zařazení akce do  „Seznamu akcí Mze  
    129 180“-podprogram 129 183–podpora výstavby a obnovy kanalizací pro  veřejnou potřebu. Název projektu:  
    Městys Senomaty, výstavba kanalizace Nouzov –Přílepy. 
◄ Krajský úřad Stř.kraje zaslal  „OZNÁMENÍ o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné  
    území přírodní památku Přílepská skála v k.ú.Přilepy, Okres Rakovník“ (období 2011-2020) ze dne  7.2.2011            
◄ Obec Přílepy odeslala Krajskému Úřadu Středočeského kraje „Připomínky k plánu péče o PP Přílepská skála na  
    období 2011-2020“(dopis ze dne 26.2.2011). Vzhledem k tomu, že jsou v plánu péče odborné chyby a nedostatky a  
    plán neakceptuje nařízení č.37/2001 vydané Okresním úřadem v Rakovníku na základě kterého bylo území  
    vyhlášeno přírodní památkou – je dle názoru Obce Přílepy tento plán potřeba přepracovat. 
◄Na základě USNESENÍ MěÚ Rakovník odbor životního prostředí bylo přerušení vodoprávního řízení (stavební   
    povolení) ve věci stavby „Nádrž  nad Bělidlem – Přílepy“ do 30.6.2011 
◄Byla uzavřena „SMLOUVA o DÍLO č. 4/2011“ - vyhotovení projektové dokumentace pro splaškovou kanalizaci a  
    výtlačný řád ČS Přílepy  pro výběrové řízení včetně kladečských schémat, výpis  trub, tvarovek, armatur, výkazu  
    výměr a rozpočtu. Zhotovitelem projektové dokumentace bude Ing.I.Fiala-PROJEKTY Praha (IČO 10171568).  
    Sjednaná cena za projekt = 72.000,-Kč .                         
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BŘEZEN 
◄Elektrikářství-Z.Bouda (Čistá u Rak.) vypracoval „projekt“ elektroinstalace Rozvodnice RH a Rov čp.46 a čp.2 (cena  
   za projekt  1.000,-kč ) a J.Dubina (Rakovník) vypracování revize el.rozvaděčů  čp.46 a čp.2 (cena za revize 1.804,-kč). 
◄ Obec Přílepy na základě objednávky obdržela od  Ing.I.Fiala Projekty Praha  6x Projektovou  dokumentaci pro  
    výběrové řízení a 3x PROPOČET na stavbu Přílepy-tlaková splašková kanalizace. Obec Přílepy zapůjčila 1x  
    projektovou dokumentaci a 1x rozpočet na stavbu Přílepy-tlaková splašková kanalizace  Vodohospodářskému  
    Sdružení Obcí Rakovnicka a požádala o zařazení stavby do plánu výstavby VSOR.     
◄OÚ Přílepy na základě ústní žádosti pana R.Šorsáka  vydal potvrzení (ze dne 23.3.2011)určení  pozemků p.č.88/1 a  
     87/2  (KN) v k.ú.Přílepy  k zastavění rodinnými domy. 
◄Dne 23.3.2011 se konalo zasedání Svazku obcí mikroregionu  Kněževes. Bylo projednáno  a schváleno přistoupení  
    Svazku obcí mikroregionu Kněževes do funkce zakladatele (zřizovatele) Veřejně  prospěšné  společnosti    
    Rakovnicko o.p.s. k 31.3.2011.  
◄Schválen Rozpočet Obce Přílepy na rok 2011. Předpokládané příjmy =2.243.909,00Kč, předpokládané výdaje  
    2.243.909,00Kč. Rozpočet Obce Přílepy na rok 2011 je vyrovnaný a byl schválen na úrovni paragrafů. 
◄Zastupitelstvo Obce Přílepy odsouhlasilo vypracovaný „Komunitní plán sociálních služeb pro region Rakovnicko“ na  
    období 2010 – 2014 („Návrhová část Komunit. plánu soc. služeb“a  „Analytická část Komunit.plánu soc. služeb“). 
◄Ke konci března 2011byla odcizena litinová kanalizační mříž (60cmx60cm) u vpusti naproti čp.118 a 5.4.2011 byla  
    odcizena kanal.mříž(60x60cm)před čp.128 
 

DUBEN 
◄Zastupitelstvo Obce Přílepy odsouhlasilo zakoupení  speciálního požárního automobilu značky-Škoda 706 RTHP  
   CAS 16 rok  výroby 1962 (SPZ: RA 88-34, VIN: 110026108,barva vozu červená a bílá, dle technického průkazu  
   správné  označení automobilu=ŠKODA 706 RTH ASC 16 ) za sjednanou cenu 7.500,00Kč od Obce Třtice okres  
   Rakovník. Dne 14.4.2011 byla uzavřena „Smlouva o koupi motorového  vozidla“ . 
    Na základě žádosti Obce Přílepy(ze dne 20.4.2011)na HZS Kladno bylo  hasičského vozidlo „TRAMBUS  RA 88-34“  
   zařazeno do IZS . Dne 4.5.2011 bylo hasič.vozidlo „trambus“ přihlášeno na Obec Přílepy (zaplacen správ.popl.800,-Kč).  
◄ Ing.Lubomír Tichý- vypracoval projektovou dokumentaci „Stavební úpravy kolny na toalety“=  WC  pro čp.47  
    Přílepy/horní patro (5 paré dokumentace). Cena za vyhotovení projektové dokumentace=11.900,00Kč. 
◄ Na základě žádosti Obce Přílepy  bylo vydáno MěÚRakovník „Rozhodnutí o změně využití území změna druhu  
    pozemku z lesního na ostatní plochu-pozemek pč.85/1. 
    Obec Přílepy podala dne 4.5.2011 na Katastrální úřad v Rakovníku Žádost o změnu využití území-změna druhu  
    pozemku p.č.85/1 v k.ú.Přílepy okres Rakovník. 
◄ Ve dnech 11.11.2010 a 14.4.2011 se uskutečnilo přezkoumání hospodaření obce Přílepy za rok 2010. Zpráva o    
    výsledku : „Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky,kromě chyb a nedostatků zjištěných při  
   dílčím přezkoumání, které již byly napraveny. Přezkoumání provedl Kraj. úřad Střed.kraje odbor finanční kontroly.   
◄Od 16.2.do 25.4.2011 se uskutečnila v obci Přílepy humanitární SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ,…pro Občanské  
   sdružení  Diakonie Broumov . 
◄Dne 16.4.2011 se konaly RYBÁŘKÉ ZÁVODY na přílepském rybníce "Na Bělidle"  
◄Dne 16.4.2011 se členové SDH Přílepy zúčastnili 10.ročníku hasičské KOLEŠOVICKÉ SOUTĚŽE „netradiční“ 
    Soutěž je určena pro hasičská družstva i smíšená (disciplíny: štafeta, doprava vody, požární útok, výstup  
    žebříkem,…). Pořadatelem byl SDH Kolešovice a Obec Kolešovice. 
◄Dne 16.4.2011 se konal v obci Přílepy SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU pro občany s trvalým pobytem v obci Přílepy   
◄ Dne 17.4.2011 se konal  DĚTSKÝ KARNEVAL  v „Přílepské Hospodě U Havlů“. Pořádal OÚ Přílepy za přispění občanů  
    obce Přílepy. 
◄Ve dnech 22.4.-24.4.2011 se v obci Přílepy konal  SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU pro občany s trvalým  
     pobytem v obci Přílepy 
◄Dne  30.4.2011 „PÁLENÍ ČERODĚJNIC“ =OSLAVA PŘÍCHODU JARA - slavnostní zapálení ohně za asistence  
    přílepských hasičů se konalo po 10 letech na tradičním místě v prostoru “Přílepské skály“.  
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KVĚTEN 
◄ Dne 7.5.2011 se konala na "hřišti" vedle Přílepské hospody u Havlů"SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU" = zahájení  
    hasičské soutěžní sezóny.... 
◄ Dne 6.5.2011 se konala veřejná schůze zastupitelstva obce Přílepy za přítomnosti hosta pana Ing.L.Römera z firmy  
    Progeka v.o.s.Rakovník, který podal informace k návrhu nového uspořádání pozemků v rámci  komplexních  
    pozemkových úprav v k.ú. Přílepy. Zastupitelstvo obce Přílepy odsouhlasilo –předložený „návrh nového  
   uspořádání pozemků po zapracování  námitek a připomínek vlastníků a návrh úprav plánu společných zařízení“   
   v rámci prováděných Komplexních pozemkových úprav v k.ú.Přílepy  předložený firmou Progeka  Rakovník dne   
   6.5.2011(nároky nového uspořádání pozemků včetně bilancí v KPÚ Přílepy…) 
◄Dne13.5.2010 se konal v Přílepské hospodě „U Havlů“ sraz „veteránů off road “ terénních  automobilů… 
◄ Středočeský kraj vypověděl všem autobusovým dopravcům  „smlouvy“  k 31.5.2011 za účelem výběru dopravců  
    prostřednictvím výběrových řízení. a vypracoval postup Střed.kraje při zajišťování dopravní obslužnosti. Obec  
    Přílepy bude spolupracovat (zúčastní se)při výběrových řízení na nové dopravce… 
  „Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti“(zastoupený Jiří mLoskotem-předsedou Svazku)  
    Bude zastupovat obce Svazku při jednání se Střed.krajem  ve věci sdělení stanoviska k jednotlivým spojům pro  
    výběrové  řízení na nové autodopravce. 
◄Ministerstvo zem.Pozemkový úřad Rakovník zahájil práce na pozemkových úpravách v k.ú. Pšovlky. Obec Přílepy  
   přistoupila  jako účastník řízení v poz.úpravách v k.ú.Pšovlky.   
◄ Dne 20.5.2011 se konalo závěrečné jednání Komplexních pozemkových úprav  v k.ú.Přílepy“  
◄ Dne 28.5.2011 se konalo ve Václavech Okresní kolo „Zlatá srnčí trofej“ – Obec Přílepy podpořila činnost  
    Mysliveckého kroužku při ZŠ Kněževes (pod vedením Mysliveckého Sdružení Přílepy-Kněževes) příspěvkem  
    1.000,-Kč na zakoupení věcných cen. 
             

ČERVEN 
◄Min.zeměděl. pozemk.úřad Rakovník zaslal  informaci o obdržení nesouhlasu nového spoluvlastníka pozemků  
    v lokalitě Přílepská skála-přírodní památka zapsaných na LV 70 pro k.ú.Přílepy pana E.M.Bláhy – z těchto důvodů  
    byly uvedené pozemky zařazeny mezi pozemky neřešené a dne 20.7.2011 místním šetřením byl fyzicky vyměřen  
    průběhu hranic pozemků „neřešenýchv KPÚ Přílepy zapsaných na LV 70“ 
◄Pro potřeby  obce Přílepy byl zakoupen zahradní  traktor Husqvarna HSQ CTH200 Twi za cenu 94.900,-Kč a 
    křovinořez HSQ 343R za cenu 20.000,-Kč od firmy JAVO Vodrážka, Nábřeží T.G.M.2473, Rakovník. 
◄Krajský úřad Středočeského kraje, zaslal oznámení o schválení dotace ze Středočeského Fondu Rozvoje obcí a měst  
   z programu obnovy venkova (č.žádosti = FRO/POV/007301/2011).Zastupitelstvo odsouhlasilo přijetí dotace  
   z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a  
   měst na rok 2011 na projekt: „Opravu místní komunikace-příjezdová cesta k OÚ Přílepy“ (číslo žádosti =   
   FRO/POV/007301/2011)  a zároveň odsouhlasilo závazek spolufinancování akce.Zastupitelstvo obce Přílepy  
   projednalo a všemi čtyřmi přítomnými hlasy odsouhlasilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze  
  Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v roce 2011 na projekt:  „Knihovna – multifunkční centrum Přílepy“   
  (číslo žádosti =  KUL/KUL/008312/2011) a zároveň odsouhlasilo závazek spolufinancování akce. 
◄Oprava veřejného osvětlení (následkem zásahu kulového blesku v nemovitosti čp.120 Přílepy  
    Dne 16.6.2011): práce a materiál=4.185,-Kč + 4.060,-Kč + 2.787,-Kč  
◄MO ČRS Přílepy pořádal pro děti dne 4.6.2011 na  „Nádrži u Vášů“ -„Rybářskou splávkovanou“ za  fin.podpory OÚ Přílepy. 

◄Dne 25.6.2011 se konal na hřišti v Hořovičkách fotbalový turnaj o putovní pohár s názvem „Sranda mač“ .  
    Vítězem turnaje se stal „Fotbalový oddíl Přílepy“. 
 

ČERVENEC 
◄Dne 2.7.2011 se konala v parku tradiční pouťová zábava „Přílepská pouť“ spojená s oslavou 125.výročí založení SDH  
   Přílepy. Obec Přílepy obdržela od OSH Rakovník  „Čestné uznání u příležitosti 125.výročí založení SDH Přílepy“. 
◄Obecní úřad Přílepy udělil Čestné uznání pani Haně Huňatové za dlouholetou a obětavou práci  
  kronikáře obce Přílepy a dále za shromažďování historických podkladů a dokumentů obce Přílepy a  
  za vypracování „KRONIKY obce Přílepy zachycující dějiny obce od prvních záznamů až po události do   
  roku 2010. Čestné uznání bylo předáno dne 2.7.2011. 
◄Ve  dnech 22.8.-26.8.2011 se konalo „Setkání na Ukrajině partnerských obcí Puscza  Marianska(Polsko)  a  
   Kolešovice (Česká Republika )“.Družby Svazku obcí mikroregionu Kněževes a Volyňských Čechů se z obce Přílepy  
   zúčastnila pani H.Huňatová. V následujících letech se budou setkání konat v Polsku a nakonec v ČR. 
◄Krajský úřad Středočeského kraje, zaslal oznámení /protokol o schválení plánu péče pro území  
   Přírodní památky Přílepská skála (ze dne 14.7.2011). 
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SRPEN 

◄ Ve dnech 6.8.-14.8.2011 se konalo  u Daenemarků  „Řezbářské symposium VII.ročník“. Řezbářského symposia  
   se zúčastnilo na čtyřicet výtvarníků. Součástí Symposia byly výstavy, přednášky, kurzy, hudební produkce, svěcení  
   kapličky na zahradě u Daenemarků, akce propagující Český svaz včelařů… 
◄Dne 20.8.2011 se konal na farmě u Kutílků 5.ročník ručního česání chmele. Akci pořádal statek u Kutílků,   
    Rakovnicko o.p.s. a další sponzoři . 
◄ Krajský úřad Středočeského kraje, zaslal oznámení o zahájení správního řízení a výzva k doplnění žádosti  
    občanského sdružení Český horolezecký svaz o souhlas s provozováním horolezecké činnosti ve zvláště  
   chráněném území přírodní památce Přílepská skála ( ze dne 16.8.2011). 
◄ Ve  dnech 18.-21.červenci a 18.-16.srpna bylo provedeno v některých nemovitostech „hromadné  
   čistění komínů“ a sepsání  zpráv o stavu spalinových cest mistrem kominickým p.M.Rohlou. 
◄Drážní úřad, Wilsonova 300/8 Praha zaslal Oznámení pokračování správního řízení ve věci zastavení drážní dopravy  
    za účelem přepravy osob a věcí na reg.dráze Krupá-Kolešovice…(ze  dne 22.8.2011). 
◄V noci ze 24. na 25.srpna 2011 přišla bouřka s vichřicí a prudkým lijákem a kolem stovky hektarů chmelnic na  
    Rakovnicku padlo - mimo jiné také v k.ú.Přílepy.  
◄Obec Přílepy uzavřela  Smlouvu o zřízení věcného břemene  číslo IP-12-6003004/1 k pozemku p.č.1395/1(Pozemk.   
    Katastr) Přílepy  na stavbu   „Přílepy – přípojka  NN do 50m pro čp.76“ s ČEZ… – za jednorázovou úhradu 1.000,-Kč   
◄Obec Přílepy  uzavřela „Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl č.VP_2011_100654“      
   s Ochranným svazem autorských práv k dílům hudebním, o.s. , Praha 6, na období od 1.6.2011 do 30.11.2011 pro  
   provozovnu Hospoda u Havlů Přílepy čp.2  za cenu 1.268,00Kč. 
◄Ve dnech 1.8. – 25.9.2011 proběhla v obci Přílepy Sbírka použitého ošacení vyhlášená Občanským sdružením  
   Diakonie Broumov. 
 

ZÁŘÍ 
◄Dne 3.9.2011 se konal v parku „Den plný her – šmoulí odpoledne“  organizátor SDH Přílepy.  
    V rámci této akce byly předány diplomy a hodnotné dárky (batohy) dvěma  zatím nejaktivnějším  
    čtenářům „Soutěže malý-velký čtenář Obecní knihovny Přílepy“  = G.Šorsáková a M.Řezáč.   
◄Dne 7.9.2011 obdržela obec Přílepy @ od pana M.Sovadiny místostarosty obce Přílepy u Holešova   
  návrh o „spřátelení“ stejnojmenných obcí. Společně s SDH Přílepy bude vypracován návrh na  
   přátelská setkání …( program, termíny,…) 
◄Dne 17.9.2011se konal ZÁVOD seriálu Mistrovství ČR v dráhových modelech“ organizátor: AMC  
  Přílepy, místo konání: „Klubovna AMC“ Přílepy čp.46, 270 01 Kněževes (16.9.2011 tréninkový den) 
◄Dne 17.9.2011 se konal  Přílepský Volejbalový turnaj o putovní pohár (organizátor E.Kutílková)….  
◄Dne 17.9.2011 se konalo na hradě Křivoklátě 8.ročník „Křivoklátského panování“. Akce se zúčastnilo pouze devět  
   obcí  včetně města a městysů okresu Rakovník. 
◄Dne 24.9.2011 se konal v Chrášťanech u Rak.XXV.ročník Memoriálu J.Beneše a J.Ulricha v požárním  
   Sportu. Soutěže se zúčastnilo družstvo žen a družstvo mužů SDH Přílepy. 
◄Krajský úřad SK, zaslal Rozhodnutí ve věci Přírodní památka Přílepská skála – souhlas s provozováním horolezecké  
    činnosti ve zvláště chráněném území…(ze dne 21.9.2011). 
◄Obec Přílepy objednala u firmy Drops (Jesenice)  vypracování cenové nabídky na rekonstrukci  střechy nad čp.2  
    Přílepy a na rekonstrukci podlahy v horním patře „budoucí spolková místnost“ v čp.47 (prodejna) Přílepy a zároveň  
    byl také požádán pan Linc (Řevničov) o zhotovení cenové nabídky na rekonstrukci střechy čp.2 Přílepy. 
◄Obec Přílepy u firmy Froněk (Rakovník) objednala cenovou nabídku na rekonstrukci místní komunikace na návsi  
    mezi parkem a čp.66 (od hlavní silnice ke strouze směrem k čp.45) a cenovou nabídku na rekonstrukci příjezdové  
    komunikace od hlavní silnice ke vchodu do hřbitova. 
◄Obec Přílepy oslovila firmu Vodní díla – TBD Praha o zhotovení projektové dokumentace na  Hasičskou nádrž na  
    pozemku KN p.č.36 k.ú. Přílepy (za čp.2 Přílepy). 
◄Dne 24.9.2011 proběhl v obci Přílepy SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU pro občany s trvalým pobytem v obci Přílepy   
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ŘÍJEN 
◄Ve dnech 30.9.-2.10.2011 od pátku do neděle  SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU pro občany s trvalým pobytem  
    v obci Přílepy. 
◄Dne 1.10.2011 pořádalo SDH Přílepy zájezd  do „Pivovaru Svijany a zámek Dětenice …….“ 
◄Dne 5.10.2011 se provádělo „hromadné“ OČKOVÁNÍ  PSŮ  PROTI VZTEKLINĚ . 
   Očkování provedl: MVDR. JAN BIŇOVEC      
◄Obec Přílepy uzavřela smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2011 na    
    projekt: „Opravu místní komunikace-příjezdová cesta k OÚ Přílepy“ (číslo žádosti =  FRO/POV/007301/2011).  
   Evidenční č. smlouvy poskytovatele: 2507/REG/2011 
◄Obec Přílepy uzavřela smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského  
    Fondu kultury a obnovy památek v roce 2011 na projekt:  „Knihovna – multifunkční centrum Přílepy“  
   (číslo žádosti =  KUL/KUL/008312/2011), Evidenční č. smlouvy Poskytovatele: 1583/KUL/2011 

◄Dne 17.10.2011 se konalo výběrové řízení na pozici technického manažera VSOR.Bylo doručeno celkem 11 nabídek. 
◄Ve dnech 20.10.-21.10.2011 a následovně dle počasí  probíhalo v prostorách přírodní památky Přílepská skála   
    pálení dřevní hmoty- pokračuje „plán údržby“ financovaný Středočeským Krajským úřadem. 
◄Dne 29.10.2011 se konala  Posvícenská zábava v Hospodě u Havlů (k poslechu a tanci hrál Ideal Band) 

◄Dne 31.10.2011 se konala Pěkná hodinka  v Přílepské Hospodě U Havlů   
                                                                                                                  

LISTOPAD 
◄Dne 5.11.2011 se konala v Přílepské  hospodě U Havlů tradiční „Poslední leč“  Mysliveckého sdružení  
    Přílepy-Kněževes. 
◄Dne 6.11.2011 se konala soutěž o nejvýše létajícího draka a o nelépe létajícího ručně vyrobeného draka  -  
  „Drakiáda“. Soutěž  pořádalo SDH Přílepy. 
◄Obec Přílepy uzavřela s firmou K+K Přílepy s.r.o., Přílepy čp.66 „Dohodu o zajišťování údržby místních komunikací  
    v obci Přílepy v zimním období“ na dobu určitou od 1.12.2011 do 31.3.2012 za cenu 380,-Kč za hodinu bez DPH  
   (bez posypu). 
◄Obec Přílepy uzavřela „Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl –Reprodukční technické přístroje“  
    s Ochranným svazem autorských práv k dílům hudebním, o.s. ,  Praha 6, na období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro  
    provozovnu „Příl.Hospoda u Havlů“ Přílepy čp.2   
◄ Zastupitelstvo obce Přílepy odsouhlasilo výplatu dividend u ČS a pověřilo Lenku Daenemarkovou starostku Obce  
    Přílepy k zastupování Obce Přílepy při jednání/vyřizování výplaty dividend ČS-které ještě nebyly Obci Přílepy  
    vyplaceny tj.za rok 2010 a roky předešlé. Všechny nevyplacené  DIVIDENDY ČS  budou převedeny na účet Obce  
    Přílepy  u KB Rakovník č.účtu 0009125-221/0100 (Obec Přílepy vlastní  200 akcií ČS od roku 1991)  . 
◄ Obec Přílepy uzavřela  „Smlouvu o dlouhodobém pronájmu lahví a dalších distribučních prostředků na technické  
    plyny – č.360727936“ s Linde Gas a.s. Praha od 21.10.2011 do 20.10.2012 (roční pronájem jednoho kusu lahve čp je  
    130,-Kč – pro provozovnu čp.2 Přílepy-Spolkový klub). 
◄ V měsíci listopadu firma ČEZ/ GA Energo technik Plzeň zahájila stavbu Přílepy čp.104-čp.101-venkovní  vedení  NN- 
    AES„ – oprava stávajícího vzdušného vedení v obci Přílepy/rekonstrukce VV od čp.104 k čp.109, od čp.104 k čp.77 a  
    od čp.104 přes čp.96 k čp.79. 
◄ MěÚ Rakovník odbor výstavby vydal  ROZHODNUTÍ/stavební povolení  na stavbu „Stavební úpravy pro změnu  
    v užívání stodoly na výrobnu  pelet  Přílepy st.p.53K.ú.Přílepy“ (žadatel pan J.Kutílek, Přílepy 34) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. V.Somol ve spolupráci s Firmou Arborea Rakovník  
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 PROSINEC   
◄Dne3.12.2011 se v 17.00hod konalo -Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku u kapličky na návsi a lampionový  
    průvod….. 
◄ Dne 16.12.2011 se konalo u příležitosti dokončení rekonstrukce prostor knihovny „ODPOLEDNE OTEVŘENÝCH  
    DVEŘÍ OÚ Přílepy  “v budově OÚ Přílepy  č.p.46. Program: 14.00hod-16.00hod - Odpoledne otevřených dveří – 
   formou prohlídky nově zrekonstruované a dovybavené knihovny a dalších prostor budovy….. - výstava fotografií  
   obce  „historie/současnost“  - výstava dřevěného „Betlémů“ Libora Daenemarka 16.30hod-18.00hod - Předvánoční  
   setkání čtenářů v Obecní knihovně Přílepy -vyhodnocení soutěže a předání diplomů za účast v „Soutěži Malý-velký   
   čtenář“ (vyhlášené OÚ a Obecní knihovnou Přílepy pro děti  ve věku od 3 do  11let  o nejaktivnějšího čtenáře  
   „malého“  věkem „velkého“ počtem  přečtených knih. -vánoční stromeček  a malá vánoční nadílka pro děti. 
   Čtenářské soutěže se zúčastnilo celkem 21 „malých“ čtenářů. 
◄ MěÚ Rakovník, odbor životního prostředí zaslal Upozornění-zneškodňování odpadních vod . Informace  
    k nejčastějšímu porušování zákona při likvidaci odpadních vod. 
◄ MěÚ Rakovník, odbor životního prostředí zaslal Usnesení/zastavení řízení stavby „Nádrž nad Bělidlem-Přílepy“  
◄Zastupitelstvo Obce Přílepy odsouhlasilo  podání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje na  
   rok 2012 a tyto žádosti podalo Ke Krajskému úřadu SK dne 13.12.2011. Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu     
   Středočeského kraje na rok 2012 na 5 projektů na projekty : 
       1. ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2012:  
           Dotační titul:  Vodohospodářská infrastruktura 
           Projekt:  „Přílepy-tlaková splašková kanalizace-I.etapa výstavby“  
           (celkové předpokládané náklady  ve výši =7.928.397,-Kč, požadovaná dotace=7.531.977,-Kč) 
           a zároveň odsouhlasilo závazek spolufinancování akce. 
       2. ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2012:  
           Dotační titul: Program obnovy  venkova  
           Projekt:  „Opravu místní komunikace na návsi v obci  Přílepy“  
           (celkové předpokládané náklady  ve výši =278.124,-Kč, požadovaná dotace=264.200,-Kč) 
           a zároveň odsouhlasilo závazek spolufinancování akce. 
      3. ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v roce 2012: 
          Dotační titul: Podpora obecních knihoven 
          Projekt: „Knihovna  multifunkční centrum Přílepy –studijní koutek s internetem“  
          (celkové předpokládané náklady  ve výši  42.500,-Kč, požadovaná dotace ve výši 40.000,-Kč)   
          a zároveň odsouhlasilo závazek spolufinancování akce. 
      4. ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence-Podpora volnočasových a  
           sportovních aktivit v roce 2012: 
          Dotační titul : Podpora volnočasových a sportovních aktivit v roce 2012 
          Projekt:  „Oprava vnitřních prostor klubovny v objektu čp.47 Přílepy"  
          (celkové předpokládané  neinvestiční náklady ve výši 108.316 Kč, požadovaná dotace  
          ve výši 100.000,-Kč) a zároveň odsouhlasilo závazek spolufinancování akce. 
      5. ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS: 
           Dotační titul: Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných  
           hasičů  (Oblast podpory: Nákup nové nebo  oprava-rekonstrukce a modernizace stávající  
          zásahové hasičské techniky, zásahové  výzbroje a  výstroje a komunikační techniky)  v roce 2012:  
           Projekt: „Generální oprava karoserie a podvozku zásahového vozidla Škoda 706 RTH ASC 16 –  
           registrační značka RA 88-34 (celkové předpokládané  neinvestiční náklady ve výši 195.000,- Kč,  
           požadovaná dotace ve výši 185.000,-Kč) a zároveň odsouhlasilo závazek spolufinancování akce. 
◄Zastupitelstvo odsouhlasilo „Přílohu č.1-Dodatek  ke Smlouvě o úhradě za pravidelný odvoz a zneškodňování  
    odpadu v obci Přílepy“, kterým se mění ceny za odvoz  komunálního odpadu pro rok 2012 (pro fyzické osoby) .  
   Cena včetně DPH za:  42 výsypů ročně/zelená  známka=2.108,00Kč,  cena za 26 výsypů ročně/žlutá   

   známka=1.522,00Kč, pytel vývozový černý=56,00Kč,  jednorázová známka=71,00Kč. 
◄ Ing.E.Vaicová (vedení účetnictví Obce Přílepy) vypracovala Směrnici č.01/2011 k provádění inventarizace  
    majetku a závazků Obce Přílepy platnou od 1.10.2011. 
    Zastupitelstvo obce Přílepy odsouhlasilo Přílohu č.1  ( ke Směrnici č.01/2011 k provádění inventarizace majetku a  
    závazků Obce Přílepy) =Plán inventur  na rok 2011.  
◄Zastupitelstvo Obce Přílepy odsouhlasilo  uzavření nové „Smlouvy o kolektivním členství“ mezi Obcí Přílepy a  
   Okresním Sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska – OSH Rakovník. Od roku 2012 bude Obec  Přílepy finančně  
   přispívat Okresnímu SH částkou 1.000,-Kč za kalendářní rok na činnost OSH, mladých a dospělých hasičů.  
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◄Zastupitelstvo schválilo ROZPOČET Obce Přílepy na rok 2012.Předpokládané příjmy =2.059.761,00 Kč,  
    předpokládané výdaje 2.912.418,00Kč. Rozpočet Obce Přílepy na rok 2012 je nevyrovnaný-schodkový . Výše  
   schodku je 852.657,-Kč.Ke krytí schodku bude použit zůstatek financ. prostředků Obce Přílepy z předcházejících let.           
◄Zastupitelstvo Obce Přílepy odsouhlasilo  uzavření  „Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -  č.stavby  
    IP-12-6004102/002“ Název stavby: „PŘÍLEPY, p.č.288 –přípojka NN do 50m“ (přívod el.energie ke studni pod  
    kravínem-žadatel J.Kutílek)  
◄Zastupitelstvo Obce Přílepy odsouhlasilo v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní  
    zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření   
    v rozsahu do výše 100.000,- Kč,  jsou-li vyvolaná organizačními změnami na obecním úřadě, pokud tyto změny  
   nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů obce).Rozpočtová  
   opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v určitých případech. 
◄Plnění rozpočtu Obce Přílepy v roce 2011:  příjmy = +2.588.815,59Kč, výdaje -2.476.319,64Kč = finance z     
  přebytku hospodaření z roku 2011 ve výši 112.495.95,91Kč budou uloženy na účtu obce v „rezervním fondu“  
◄ K 31.12.2011 zůstatek na účtu Obce Přílepy u KB Rakovník  = 1.817.631,42Kč  
 

RŮZNÉ informace: 
→Paní Hana Huňatová vypracovala „Kroniku obce Přílepy“ (dějiny obce od prvních písemných záznamů do r. 2010 ).  

→Obec Přílepy obdržela darem od Městyse Senomaty : „PAMÁTNÍK obce NOUZOVA–Obrázky z historie i života“   
     autor Celestýn Brabec (původní strojopis z roku 1952 s dodatky – vydáno v roce 2005 OÚ Senomaty) . 
 

- Zájezdy v roce 2011:  
 ◄Obec Přílepy dne  12.4.2011 spolufinancovala dopravu Zájezdu do Plzně na koncert  skupiny Kabát do ČEZ arény  
    Plzeň =doprava (Anexia faktura č.191100040 ze dne 28.4.2011) v ceně 5.578,00Kč (spoluúčast  
    cestujících=5.000,00Kč). 
◄Obec Přílepy dne  1.10.2011 spolufinancovala dopravu Zájezdu do Pivovaru Svijany…=doprava (Anexia faktura  
    č.191100170 ze dne 2.10.2011) v ceně 13.603,00Kč (spoluúčast cestujících=6.800,00Kč) 
◄Obec Přílepy nechala zhotovit u Firmy Lokša PrePress Rakovník - 200 kusů „pohlednic“ leteckého snímku obce  
    Přílepy z roku 2010 (cena 1ks= 7,20Kč = celkem 1.440,-Kč).   
 

-V roce 2011: 
-byla za finanční spoluúčasti KUSK opravena místní komunikace od autobusové zastávky k budově obecního úřadu    
  včetně dvou nových kanalizačních vpustí a odtoků do Kolešovického potoka. 
-byla za finanční podpory KUSK vybavena místní lidová knihovna novými policemi, stoly, židlemi, předělovým   
  paravanem….v čp.46 Přílepy 
-byla kompletně udělána nová podlaha v místnosti současné knihovny v čp.46(stará dřevěná podlaha včetně 
hliněného podloží byla odstraněná, byla udělána betonová podlaha vyztužená/armována železnou betonářskou/kari 
sítí, po obvodu byl dán izolační pás, stěny byly přeštukovány a vybíleny – práce provedl pan M.Fíla, materiál obstaral 
OÚ. Na podlahu bylo položeno PVC – práce provedl M.Vaněček, materiál dodal OÚ. V místnosti byly nainstalovány 
starší AKU kamna (dar od OÚ Kněževes)-kamna byla opravena, doplněna elektroinstalace v místnosti včetně zářivek –
elektro práce provedl pan Konopásek. V místnosti byla natřena okna, dveře, police a pořízeny a ušity nové záclony –
provedl OÚ Přílepy (L.Daenemarková). 
-byla vybílena místnost sloužící jako studovna/volební v čp.46 – práce provedl pan Staněk z Kněževse. Byly natřeny 
dveře a okno, pořízeny záclony a závěsy včetně ušití – provedl OÚ (L.Daenemarková). 
-byla vymalována chodba v přízemních prostorách v budově čp.46 – práce provedl M.Vaněček, byla zabudována 
nová Elektroskříň s jističi včetně revize –provedl J.Konopásek . 
-byla položena nová PVC podlaha v úřadovně čp.46–provedl pan Škarda,byly nainstalovány nové rozvody topení –
provedl P.Bolech, byly přeštukovány a nabíleny omítky – provedl M.Fíla a M.Vaněček, byly natřeny okna a dveře a 
ušity záclony a závěsy-provedl OÚ(L.Daenemarková) . Do úřadovny byl pořízen nový nábytek –regály, stoly, židle… 
-byla vyměněna střecha na autobusové zastávce-eternitová krytina sundána a nahrazena plechovou krytinou. 
Omítky byly opraveny přeštukováním a opatřeny novým vápenným nátěrem-provedl M.Vaněček. 
-byla  opravena omítka u vnitřního vstupu do kapličky přeštukováním a nabílením…provedl M.Vaněček. 
-byla opravena elektroinstalace v kotelně v čp.2 v hospodě-provedl J.Konopásek, bylo vybíleno schodiště do kotelny-
provedl pan K.Holý, byly opraveny omítky přeštukováním a vybílením v chodbě, šenku a na sále-provedl M.Fíla, byla 
přebroušena a navoskována hydrovoskem podlaha na sále-provedl Br.Mrhal…. 
 - byla provedena částečná údržba zeleně v obci Přílepy : byly provedeny výchovné řezy-líp, kaštanů,javorů, tují   
  (v dětském parku), byl pokácen jasan a topol...  Práce provedl Ing.V.Somol, Krupá za cenu 26.000,-Kč (faktura č.0911  
  ze dne 15.12.2011 = práce, doprava,  vysokozdvižná plošina…) 
-byla přizděna jedna vnitřní izolační zeď (cca26m2-přizdění 10cm „ytongem“) v čp.3 Přílepy /hasičské zbrojnice.    7/16               



RŮZNÉ  všeobecně ze světa a ČR: 
 

V neděli 18.12.2011 v dopoledních hodinách zemřel Václav Havel ve věku 75 let.  
Václav Havel (5. října 1936, Praha – 18. prosince 2011, Hrádeček u Vlčic) byl český dramatik, esejista, kritik 
komunistického režimu a politik. Byl devátým a posledním prezidentem Československa (1989–1992) a 
prvním prezidentem České republiky (1993–2003). 
 

      Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 :   

Rozhodným okamžikem sčítání, tj. okamžikem, k němuž se vztahují              

všechny zjišťované údaje, byla půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března 2011 = 

Ke dni 26. března 2011 se uskutečnilo na celém území České republiky „Sčítání 

lidu, domů a bytů“ (dle zákona č. 296/2009 Sb.  a vyhlášky č. 279/2010 Sb.).                                                                        

Sčítání se konalo v rámci celosvětového programu organizovaného OSN a dle 

předpisů Evropské unie. Ke dni 26.3.2011 = Celkový počet obyvatel České 

republiky (počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem) =10 562 214 . 

Poděkování: 
Děkuji všem, kteří pomáhají  různými  aktivitami zvelebovat či reprezentovat obec Přílepy. 
Lenka Daenemarková,   starostka Obce Přílepy 
 

○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○○•○•○•○•○•○•○•○• 

HASIČI 

Založení „dětského družstva“ : 1.schůzka se konala 12.3.2011, 1.soutěž =zahájení kariéry bylo ve Zbečně. 
Zahájení hasičské soutěžní sezóny v Přílepích 7.5.2011,zakoupení vozidla Trambus pro potřeby JSDH a SDH 
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FINANCE vynaložené v roce 2011 
 

 Majetek Obce Přílepy    pořízený, opravený……..  od 1.1.2011 do 31.12.2011 

název Počet kusů cena Kč umístění  poznámka, 

Úklidový mop 1 90,00 Budova OÚ čp.46  

Hliníkové schůdky 1 839,00 Budova OÚ čp.46  

Letecký snímek  obce Přílepy  v rámu 50x70cm 1 3.970,00 Budova OÚ čp.46  

Pohledy –letecký snímek 200 1.532,00  Tisk-Lokša 

Lampička stolní 2 948,00 Budova OÚ čp.46  

vidle 1 112,00 Sklad čp.3  

Traktor zahradní Husqvarna HSQ CTH200 Twi 1 94.900,00 sklad čp.3  JAVO Vodrážka 

Křovinořez  HSQ 343R 1 20.000,00 sklad čp.3 JAVO Vodrážka 

Projektová dokumentace-veřejné toalety za čp.47  11.900,00  Ing.L.Tichý 
 

Další materiál a práce… od 1.1.2011 do 31.12.2011 

název Počet kusů cena Kč umístění poznámka 

Kanálový poklop na vodoteč  -plast 
Kanálový poklop na vodoteč  -litina 

 1.571,00 
2.000,00 

Před č.p.117 
Před č.p.128 

Ravos 
p.Kindl 

Autobusová zastávka,  Kaplička,  Čp.46,  Čp.2 :  
oprava omítek, střechy… (práce,materiál) 

 22.716,00        M.Vaněček,Šanov 

Čerpadlo na odčerpávání vody ze sklepa …………….. 
Elektromateriál (kotelna, šenk): světlo, ventilátor,…… 

Práce elektro v kotelně, sklepě,šenku…………………… 
Komínová dvířka ………………………………………………….. 
Odpadkový koš ……………………………………………………  
Skleničky na víno……………………………………………………  
Rohožka 90x150cm………………………………………………   
Dveře na půdu–venkovní mat.+práce………………………… 

Průtokový ohřívač 

1x 
…………… 
…………… 

1x 
2x 

30x 
1x 
1x 
1x 

2.690,00     
6.961,00 

4.370 
249,00 

80,00 
495,00 
510,00 

5.205,00 
3.141,00 

čp.2 Hospoda 
 

 
 
 
 
 

Oprava omítek : sál + šenk, kotelna:   Práce 
Materiál (štuk, disperze, primalex…) 

   7.840,00 
3.882,00 

čp.2 Hospoda 
 

 

Renovace parketové podlahy – sál : Hydrovosk 
Zapůjčení brusek + brusivo 
Práce-dohodou 

 1.824,00 
4.643,00 
7.980,00 

čp.2 Hospoda 
 

 

Izolační stěna (práce a materiál)  19.830,00 Hasič.zbroj.čp.3 M.Vaněček,Šanov 

Vodní baterie 1x 699,00 byt čp.3/01  

Rozvod topení (práce a materiál) v úřadovně OÚ  19.999,00 Přílepy čp.46  P.Bolech,Příl.  

Oprava omítek  (práce a materiál) 
Elektromateriá 

Práce-elektro 
Materiál-na omítky 
Práce omítky…. 
Pokládka Lina (materiál, práce,…) 

 19.550,00 
17.356,00 
21.984,00 

912,00 
3.920,- 

17.875,50 

Přílepy čp.46 
úřadovna 

M.Vaněček,Šanov 
 
J.Konopásek,Kněž. 

 
 
Škarda,N.Strašecí  

Materiál-podlaha (kari síť, nopový pás) 
Beton + doprava 
Práce podlaha, omítky-dohodou 
Lino, Svařování lina… 
Barvy na police, primalex, vruty,… 

 510,00 
13.654,00 
14.429,00 
10.866,50 

8.187,00 

Přílepy čp.46 
úřadovna 

a Knihovna 

 

Záclony -27m 
Závěsy  vínové …………………………………………………….. 
Záclonová tyč………………………………………………………. 
2x rozkládací stůl, 22x dřevěná židle…………………….. 
Židlička-schůdky………………………………………………….. 
1xdřevěný paravan, 4xregál………………………………… 
Květníky,hodiny,kancelářské vybavení………………. 

……. 
4x 
1x 

…… 
1x 

……. 
……. 

5.265,00 
1.998,00 

91,00 
43.020,00 

249,00 
10.800,00 

960,00 

Přílepy čp.46  
úřadovna 
Knihovna 

 
 
 
AJ produkty 
IKEA 
 Kunc Přílepy 
IKEA 

Police, vitríny,…………………………………………………….. 
Regál + psací stůl…………………………………………………. 

… 
… 

26.430,00 
5.980,00 

Přílepy čp.46 
úřadovna 

 



kovový stolek,…………………………………………………….. 
otočná židle……………………………………………………… 

2x 
6x 

2.089,00 
5.994,00 

Přílepy čp.46 
úřadovna 

Asfaltový „recyklát“ (suť)  24m3 5.820,00   

Oprava zadních vstupních dveří včetně barev a skla  3.030,00 Kampelička-čp.47 Kunc Vladislav 

Oprava zahradní techniky práce +materiál  5.460,00  JAVO Vodrážka + 

Pohonné hmoty na údržbu zeleně  7.610,00   

Údržba zeleně, sekání, zalévání,…  27.420,00   

Údržba zeleně-výchovné řezy a kácení  26.000,00  Ing.V.Somol 

Revize elektro kotelna čp.2,dolní patro čp.46   5.514,00 budova OÚ  

Knihovna – služby knihovnicképro budovu čp.47  3.920,00   

15x nová kniha – doplnění knižního fondu  2.463,00   

Vyčištění odtokových struh od bytovky a od skály  10.540,00  Dyba,Šeba, … 

Froněk- Rakovník-oprava komunikace k OÚ  383.201,20   
 

Kanalizace  2011 

Projektová dokumentace pro výběrové řízení 72.000,00 rok 2011 Ing.PROJEKTY Fiala Praha  

CELKEM 72.000,00    
 

HASIČI    2011 

název Cena (Kč) umístění poznámka 

Pořízení  Trambusu  
brzdové čelisti 

7.500,00 
9.055,00 

Č.p.3 Odkoupeno  od Obce Třtice 

Drobný materiál AVIE,Trambus,PPS,..  9.403,00   

Technická +emise/Avie, trambus + přihlášení trambusu 4.500,00   

Pohonné hmoty (Avie,Trambus,elektrocentrála, pila) 13.784,00   

Sací koš  3.462,00   

Savice, spojky,.. 5.262,00   

Rozdělovač soutěžní 8.080,00   

Překážková sada dětská   2.088,00   

8x kalhoty sport.ženy  2.688,00   

3x košile, tričko, vázanka 2.523,00   

cestovné    3.314,00   

školení,startovné,.… 1.000,00   

Telekomunikační služby 2.900,00   

Občerstvení 
Tombola-ples 

3.348,00 
1.000,00 

  

celkem 79.907,00   
 

Veřejné osvětlení   2011 

materiál   
práce 

7.303,00 Kč 
11.855,00 Kč 

  Elektroviola Rak.,.. 
Konopásek, Jirgl -Kněževes 

 

Různé platby – příspěvky    2011 :  

předškolní  výchova a základní vzdělání 30.460,-Kč 

dopravní obslužnost 21.100,-kč 

členské příspěvky „Mikroregion Kněževes“  a  SMOR 11.605,-Kč 

zimní údržba komunikací v centru obce a před hřbitovem 16.692,-Kč 

Příspěvky na sportovní, kulturní  a sociální činnost :(rybářský svaz/ 

rybářské závody=3.000,-Kč, oddíl stolního tenisu=4.800,-Kč, Auto model 

club=elektřina zdarma, Řezbářské symposium=2.000,-Kč,  Sranda mač 

v Hořovičkách=500,-Kč, Futsal/poplatky +1míč =4.999,-Kč, Myslivecké 
sdružení/Soutěž zlatá srnčí trofej=1.000,-Kč,  dětský den v Přílepích= 
3.741,-Kč , volejbalový turnaj=1.188,-Kč, ruční česání chmele=900,-Kč, 
významná životní jubilea=3.730,-kč, dárkové balíčky starším 
občanům,=5.500,-Kč,Svaz zdrav. postižených v Kněževsi=1.000,-Kč,…) 

 
 
 
 
 
 
 

32.358,- Kč 

Uhlí do budov č.p.2 a čp.46 20.093,00Kč 
 



FINANCOVANÉ  PROJEKTY  v roce 2011 : 

Rekonstrukce vnitřních prostor Knihovny a Úřadovny v budově čp.46 Přílepy včetně vybavení…  

Oprava komunikace … 

 
 

 

Rekonstrukce vnitřních prostor Knihovny a Úřadovny 

v budově čp.46 Přílepy včetně vybavení…                          Oprava komunikace … 
 

AKCE plánované na rok 2012… 
-Výstavba kanalizace…. -V případě poskytnutí dotace na tlakovou splaškovou kanalizaci bude vypsáno výběrové 
řízení na zhotovitele stavby a po etapách bude postupně stavba kanalizace realizována…….nejefektivnějším řešením 
nakládání s odpadními vodami v obci Přílepy, která nemá vlastní čistírnu odpadních vod je v současné době projekt 
skupinového odkanalizování dvou malých obcí  Přílepy a Nouzov odváděním odpadních vod do kanalizačního řadu 
Senomaty. V průběhu března 2012 snad budeme vědět, zda můžeme v letošním roce začít s výstavbou kanalizace – 
pokud uspějeme s žádostí o dotaci, kterou jsme podali u KUSK. 
-Opravu místní komunikace na návsi v obci  Přílepy 
-Oprava vnitřních prostor klubovny v objektu čp.47 Přílepy"  
 -Generální oprava karoserie a podvozku zásahového vozidla Škoda 706 RTH ASC 16 – Reg. značka RA 88-34 
-Vybavení knihovny „Knihovna  multifunkční centrum Přílepy –studijní koutek s internetem“ 
-Dokončení Komplexních pozemkových úpravy v katastr.území Přílepy okres Rakovník –zápisy na LV, vyměřování 
nových pozemků…(extravilán) 
-Dovybavení „dětského parku“ dětským houpadlem, výměna obruby pískoviště a výměna písku…. 
-Dle potřeby průběžné Čistění odtokových struh 
 -Vyzdění kamenem vtokový kanál za čp.8…. 
-Položení odtokových betonových  žlabů podél komunikace od čp.25 k čp.24 nebo 93 
-Řešení odtoku srážkových vod od čp.76 
-Odtok srážkových vod za čp.126 – nasměrování do kanálu 
-Odtok srážkových vod a vpusť pod čp.68 
-Doplnění nových betonových pochozích desek  za staré na most přes Kolešovický potok za čp.46/OÚ 
-Oprava chodníku před čp.119 Přílepy 
-Projekt na požární/hasičskou nádrž 
-Oprava vnitřních prostor v budově čp.46 Přílepy spočívající v rekonstrukci  podlahy v archivu úřadovny, oprava  
  vnitřních štuků a nátěrů, elektroinstalace,  dovybavení potřebným nábytkem a pod. 
-Postupné opravy vnitřních prostor v budově čp.47Přílepy 
 

AKCE plánované v následujících letech: 
-Rekonstrukce střechy nad budovou čp.2 Přílepy „Přílepská hospoda U Havlů“ 
-Výstavba hasičské nádrže………                                                         11/16 



- Obecní úřad Přílepy  vyhlásil  soutěž   :  „Přílepy ve fotografii“              
Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích: 1.- Obec a  její občané  + 2.- Sportovní a kulturní akce 
 Začátek soutěže 1.6.2011  -  ukončení (uzávěrka) soutěže  1.6.2012. Vyhodnocení soutěže proběhne  u 
příležitosti tradiční „Přílepské pouťové slavnosti“. Všechny  fotografie budou vystaveny v budově OÚ 

Přílepy. Soutěže se může zúčastnit každý fotoamatér bez rozdílu věku. Soutěžící mohou do každého tématu zaslat 
maximálně 5 fotografií ve formátu  A4. Každá fotografie musí mít na zadní straně uvedeno jméno autora, jeho 
adresu, soutěžní kategorii a název fotografie. Fotografie mohou soutěžící zaslat nebo přinést na Obecní úřad Přílepy, 
Přílepy čp.46, 270 01 Kněževes. Předáním fotografií dává soutěžící souhlas Obecnímu úřadu Přílepy k použití 
fotografií bez nároku na autorskou odměnu k propagaci obce a zároveň soutěžící prohlašuje, že je autorem 
předaných fotografií a Obecní úřad Přílepy nenese trestně právní odpovědnost za jejich původ.         
 

                                                     
-OÚ Přílepy/ Obecní Knihovna Přílepy vyhlásila soutěž pro čtenáře do 15 let s názvem :  
 „….ČTU, ČTE, ČTEME ČTYŘLÍSTEK….“   
Soutěž o nejaktivnějšího čtenáře, který přečte nejméně čtyři komiksové Čtyřlístky a další knihy.  
Soutěž bude probíhat od 1.1.2012 do  1.12.2012. Vyhodnocení soutěže bude na předvánočním setkání čtenářů 
v knihovně v pátek dne 14.12.2012 v 16.30hod. 
 
 

-Je tomu již rok co OÚ Přílepy vydává informační občasník/leták pod názvem 
PRAPORT(PřílepskýRAPORT = aktuální informace pro občany obce Přílepy)…a je 
tomu již 20 let co vychází Týdeníku Raport ….bez obou tiskovin se nelze obejít, pokud 
informace chce  každý občan mít…. 

 

STATISTICKÉ  ÚDAJE : 
V roce 2011 se v obci Přílepy: přihlásilo k trvalému pobytu….…..5 obyvatel ČR  
                                                     odhlásili se…………………………..…….2 obyvatelé ČR + 2 CSP  
                                                     narodili se………………………………..…4 obyvatelé   
                                                     umřeli.……………………………….….…..3 obyvatel 
 

Počet obyvatel v obci Přílepy :  na základě podkladů ČSÚ  k 1.1.2012  
     

Kód    
Název obce 

Počet obyvatel   Průměrný věk   

okresu obce celkem muži ženy celkem muži ženy 

        CZ020C    565261 Přílepy 210 104 106 40,1 39,0 41,1 

                                                   
Počet obyvatel v obci Přílepy :  na základě podkladů z evidence obyvatel Ministerstva vnitra  k 1.1.2012 

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 83 
 

109 91 

 

208 
 

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 2012   
Významná jubilea oslaví v roce 2012 spoluobčané : Žižka Josef, Melčová Bohumila,  Kuncová Irenka, Hodková 
Věra, Svobodová Milena, Hanzelínová Alena, Mrhal Bronislav,  Hodek Petr, Gajerová Drahomíra, 
Ledvinková Marta,  Kutílek Jaroslav 
Oslavencům  gratulujeme a přejeme vše nejlepší.  
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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). 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- v příloze k OZV na příslušný kalen. 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: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný  papír, použité 
plenky a hygienické potřeby .  Obaly z papíru bývají označeny: 

                                                          
                                              

  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.                                                
Obaly ze skla bývají označeny:            

                                                           
 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.)                       
Obaly z plastů bývají označeny: 

                                                            

 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!!! 



DODATEK - ke Smlouvě o úhradě za pravidelný odvoz a zneškodnění odpadu 
(Smlouva uzavřená dle §269, ods.2 zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších změn a doplňků)  
kterým se mění ceny za odvoz komunálního odpadu pro rok 2012 v obci Přílepy okr.Rakovník: 

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 

Příloha  č. 1   -    I. a II. pololetí roku  2012 

Program vývozu odpadů v obci  Přílepy = termíny vývozů a výše úhrady : 

Služby týkající se sběru a přepravy odpadu  zajišťuje firma: Becker Bohemia s.r.o., provozovna  Kralovice 

 

ODPADY   -   Vývozové   dny  pro  obec  Přílepy    -   pro  rok   2012 
 

-KOMBINOVANÝ  VÝVOZ  „A“   (zelená známka): 

„zimní období“ : vývoz každý týden ve středu        „letní období“ :  vývoz každá sudá středa 
                              od    1.1.2012  do     30.4.2012                                   od   1.5.2012  do   30.9. 2012    
                              od  1.10.2012  do   31.12.2012 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    
-VÝVOZ  1x  ZA  ČTRNÁCT  DNÍ   „B“  (žlutá známka) : vývoz každá sudá středa 
VÝVOZ „B“ (žlutá známka) - vývozové dny :                  
zimní období  = sudá  středa: od 1.1. 2012  do  30.4.2012               (11.1. - 25.1. - 8.2 - 22.2. - 7.3. - 21.3. - 4.4. - 18.4. ) 
                       od 1.10.2012 do 31.12.2012  (3.10. – 20.11.  -17.10. -31.10. -14.11. -16.11. -28.11. -30.11. -28.11. -26.12.)                                                                                                                     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   
VÝVOZ „A“ (zelená známka)  +  VÝVOZ „B“ (žlutá známka)  –  vývozové dny :                               
letní období=sudá středa  od 1.5. 2012   do  30.9. 2012:  
                                               2.5. -16.5.  -30.5. -13.6. -27.6. -11.7.  -25.7. -8.8 -22.8.  -5.9.  -19.9. 2012   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Usnesení Zastupitelstva obce Přílepyč.  42/11 ze dne 1.12.2012  
 

Žádáme občany,  
aby sundali z popelnic staré známky a ponechali tam pouze aktuální známku na příslušný kalendářní rok 2012 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ODPADY v obci Přílepy - Provozní náklady na odpadové hospodářství v roce 2011 
Druh odpadu : Množství odpadu Náklady( Kč/rok 2011) 

-Tříděný sběr odpadů celkem Plast   2,096169t 
Papír  0,689875t 
Sklo    1,487951t 

20.368,- 

-Nebezpečné odpady celkem 1,124000t 9.258,- 

Objemové odpady celkem včetně dopravy 6,540000t 16.585,- 

Směsný komunální odpad =z domácností I.a II.pololetí vývozy A+B, 
jednorázové známky, vývozové pytle, hřbitovní odpad =16.300,-Kč 

20,8844t 81.343,- 

Celkové náklady 32,8222395 t 127.554,00 Kč 
 

Příjmy v odpadovém hospodářství v roce 2011 
Činnost Příjmy  (Kč/ rok 2011) 

Příjmy od  „občanů“ 63.729,00 

Příjmy za třídění odpadu od firmy EKO-KOM 11.475,00 

Příjmy za zpětný odběr elektrozařízení od sp. ASEKOL 850,00 

Celkové  příjmy 76.054,00 

Ceny  za  odvoz  komunálního  odpadu  -  2012 
Druh vývozu :       počet vývozů za rok:      bar.označení:   Cena I. pol.   Cena II.pol. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  

„A“ KOMBINOVANÝ     42 výsypů  /  zelená  (120 l)   1.054,-Kč   1.054,-Kč 

„B“ 1x za 14 dní             26 výsypů  /  žlutá    (120 l)       761,-Kč     761,-Kč 

JEDNORÁZOVÝ  VÝVOZ                              (120 l)         71,-Kč 

SVOZOVÝ  PYTEL            (plastový černý 90 litrů)         56,-Kč 

PYTEL na PET LAHVE            (plast. žlutý 90litrů)          20,-Kč 

 



 

UPOZORNĚNÍ  -  ZNEŠKODŇOVÁNÍ  ODPADNÍCH  VOD … 
Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, provádí v rámci plánu 
vodoprávních dozorů, kontrolu zneškodňování odpadních vod z nemovitostí. Každý vlastník, resp. uživatel stavby, ve 
které vznikají odpadní vody, je povinen zabezpečit jejich zneškodňování v souladu s právními předpisy. Pokud není 
v obci splašková kanalizace, mají majitelé nemovitostí možnost řešit čištění odpadních vod pomocí zařízení určených 
pro individuální čištění odpadních vod (domovní čistírna odpadních vod), nebo akumulovat odpadní vody v 
bezodtoké jímce. Každá zmiňovaná stavba musí být stavebně povolena a zkolaudována příslušným stavebním 
úřadem (jímka – obecný stavební úřad, čistírna odpadních vod – vodoprávní úřad). Jiné zneškodňování odpadních 
vod než výše uvedené není v souladu s vodním zákonem a podléhá sankcí. Vypouštění odpadních vod do dešťové 
kanalizace nelze v současné době povolit – za to co vytéká z dešťové kanalizace je odpovědný vlastník kanalizace 
(většinou obec).Od 1. 8. 2010 je v § 38 odst. 6 vodního zákona zakotvena povinnost na výzvu vodoprávního úřadu 
nebo České inspekce životního prostředí předkládat vodoprávnímu úřadu doklady o zneškodňování odpadních vod v 
bezodtoké jímce. Doklady o vyvážení odpadních vod z jímky se musí uchovávat 3 roky.  
 

Způsoby likvidace odpadních vod 

Kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod:  Při likvidaci odpadních vod kanalizací ukončenou čistírnou 
odpadních vod musí mít vlastníknemovitosti s provozovatelem kanalizace uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních 
vod. Pokud je před vypouštěním odpadních vod do kanalizace nutné jejich čištění (odlučovače – tuků, amalgámu, 
ropných látek…) je nutné zažádat vodoprávní úřad o povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace. Ten kdo 
odpadní vody do kanalizace vypouští, se musí řídit kanalizačním řádem a smlouvou s provozovatelem kanalizace. 

Bezodtoká jímka:  Bezodtoká jímka není vodním dílem, její stavbu povoluje obecný stavební úřad. Při likvidaci 
odpadních vod v bezodtoké jímce, musí vlastník nemovitosti nebo její uživatel udržovat jímku v takovém stavu, ve 
kterém byla zkolaudována (nepropustnost) a odpadní vodu předávat oprávněné osobě. Doklady o předání odpadních 
vod oprávněné osobě (doklad o vyvážení jímky) musí vlastník nebo uživatel jímky tři roky uchovávat a na výzvu 
vodoprávnímu úřadu předložit. Při tomto způsobu likvidace odpadních vod je nutné vodoprávnímu úřadu nahlásit, 
obsah jímky a spotřebu vody nebo počet obyvatel a počet dní kdy je nemovitost obývána (příloha č. 3), aby mohl 
vodoprávní úřad posoudit, zda nejsou odpadní vody likvidovány v rozporu s vodním zákonem. Povinnost předkládat 
doklady o zneškodňování odpadních vod v bezodtoké jímce je od 1. 8. 2010 zakotvena v § 38 odst. 6 vodního zákona. 

Domovní čistírna odpadních vod :  Předčištěné odpadní vody mohou být z DČOV vypouštěné do vod povrchových a 
ve výjimečných případech na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí do vod podzemních. V obou případech 
je k vypouštění odpadních vod potřeba povolení vodoprávního úřadu (§8 odst. 1 písm. c vodního zákona) - povolení k 
nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen "povolení k nakládání s vodami") je třeba k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních). Jelikož se jedná o stavbu vodního díla, povoluje jeho stavbu 
vodoprávní úřad. Při likvidaci odpadních vod v DČOV, je nutné plnit podmínky stanovené v povolení k jejich 
vypouštění. V povolení vodoprávního úřadu jsou uvedené limity znečištění vypouštěných odpadních vod (tyto 
limity nesmí být překročeny), počet rozborů, které musí být za rok prováděny a počet let na které je povolení vydané 
(maximálně 10 let). Odběry a rozbory vypouštěných odpadních vod musí provádět oprávněná laboratoř. 
Bližší informace na MěÚ Rakovník, odbor životního prostředí. 
○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○○•○•○•○•○•○•○•○• 

KONTAKTY  nabídka služeb:   

 
-VÝVOZ odpadních vod  (na čističku odpadních vod do Kolešovic…):   
  Družstvo Agrochmel Kněževes : Nová ulice 392,  270 01 Kněževes ,    tel. 313 582 248, pan Šebek 776 279 657 
-VÝVOZ a likvidace odpadních vod  : Ravos s.r.o.Rakovník, ČOV …tel. 313 512 265 
 

ODVOZ  ODPADŮ  : Firma Becker Bohemia s.r.o. 
                                           Nádražní 878, 331 41 Kralovice,   tel.: 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 
 

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              

-VODNÉ   od  1.1.2012 = 35,83 Kč/m3, stočné = 31,27Kč/m3(včetně DPH 14%). 
Odečty spotřebované vody budou prováděny 4x ročně. 
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KONTAKTY  nabídka služeb:   

 

-PRODEJNA  Přílepy-SMÍŠENÉ ZBOŽÍ :  Přílepy čp.47,   Milena Hudaková 

                       Po-Pá  7.00.- 12.00hod + 15.00.- 17.00hod       Čt  odpoledne zavřeno                                    
 

-Kominické služby pan MILOSLAV  ROHLA,           Tel. 732 920 861  
-Kominické služby pan  RENÉ  ZAHRAJ, Šanov      Tel. 605 105 824    

○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○○•○○•○•○•○•○•○•○•○•○○•○•○•○•○•○•○•○• 

Anketa -výzva OÚ Přílepy pro občany obce Přílepy : Co byste ve svém bydlišti rádi zachovali, změnili, 

rozvíjeli, podpořili, vybudovali, opravili…? Nápady, přání a podněty je možno sdělit i anonymně…na 
adresu OÚ Přílepy.   
 

○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○○•○○•○•○•○•○•○•○•○•○○•○•○•○•○•○•○•○• 
 

 

Tání sněhu v Přílepích  
dne 10.1.2011 
 

 
 
 
 
 
 

 
○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○○•○•○•○•○•○•○•○• 
 
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: 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,…. 
 

○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○○•○•○•○•○•○•○•○• 

 

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“ 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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