
 

 

Obecní  úřad  Přílepy  Okres Rakovník 

INFORMACE   Z   ROKU   2012 
„ …co se událo… co se udělalo…co se plánuje udělat… “  

 

 
LEDEN    
►-Plnění rozpočtu Obce Přílepy za rok 2011: příjmy celkem  =+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“ a   
   budou využity například na připravované projekty především na stavbu tlak.splaš.kanalizace Přílepy apod. 
►-Zůstatek finančních prostředků na účtu obce Přílepy u KB k 31.12.2011 ve výši  = 1.817.631,42Kč  
►-Ravos,s.r.o. Rakovník–informace o VODNÉM od 1.1.2012 = 35,83Kč vč.DPH(14%)/za 1m3, stočné=31,27Kč /m3 
►-Obec Přílepy objednala u firmy GA Energotechnik Plzeň opravu a rekonstrukci   
   veřejného osvětlení v obci Přílepy a to větví  od čp.104 k čp.109 a čp.106,    
   od čp.104 k čp.77 a od čp.104 přes čp.96 k čp.79(celkem nataženo 345m  
   nového vodiče veřejného osvětlení  včetně instalace nové lampy k čp.109  
   Cena  za materiál včetně práce =33.162,00Kč. V rámci této akce bylo   
   zavedeno veř.osvětlení do ulice k čp.106, kde dosud ještě nebylo. Lampa   
   veřej.solárního osvětlení, která neplnila svoji funkci byla demontována.  
►-Ke Krajskému úřadu Střed.kraje byly  podány žádosti o poskytnutí   
    dotací z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2012 na 5 projektů:  
    (1.„Přílepy-tlaková splašková kanalizace-I.etapa výstavby“  , 2. „Opravu  
    místní komunikace na návsi v obci Přílepy“, 3. „Knihovna  multifunkční 
    centrum Přílepy –studijní koutek s internetem“, 4. „Oprava vnitřních prostor klubovny v objektu čp.47 Přílepy" ,  
    5.„Generální oprava karoserie a podvozku zásahového vozidla Škoda 706 RTH ASC 16–registrační značka RA 88-34). 
►-Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy zaslal Hodnocení výdajů projektu („Přílepy -tlaková  
    splašková kanalizace -1.etapa“) ze dne 11.1.2012. Stanovisko oddělení =V rámci procesu hodnocení výdajů  
    projektu bylo zjištěno, že vzhledem k charakteru projektu, v místě obvyklým cenám, případně stavebním  
    standardům je rozpočet akce přiměřený.   
►-V sobotu dne 7.1.2012 byl odcizen další krycí přejezdový kanálový plech před nemovitostí čp.122 Přílepy.  
►- Opět poškozená závora za Přílepskou skálou …. 
►-OÚ Přílepy a OBECNÍ KNIHOVNA PŘÍLEPY vyhlásila  soutěž s názvem : „….ČTU, ČTE, ČTEME ČTYŘLÍSTEK….“. 
     Soutěž pro čtenáře do 15 let věku. Soutěž o nejaktivnějšího  čtenáře, který přečte nejméně čtyři komiksové  
     Čtyřlístky a další knihy. Soutěž bude probíhat od 1.1.2012 do  1.12.2012.  
►-Oprava rozvodů vody nad pisoáry- pánské WC v budově č.p.2 Přílepy a výměna starého nefunkčního průtokového  
     ohřívače za nový provedl pan Bolech za cenu 8.562,-Kč (materiál včetně práce)  
 

ÚNOR 
►-Pozemkové úpravy – Přílepy: -Min.zemědělství  Pozemkový úřad Rakovník   
    zaslal  „ROZHODNUTÍ schválení návrhu  KPÚ v katastrálním území Přílepy. 
►-V budově čp.46 Přílepy –archiv úřadovny  bylo položeno lino - provedl  Želimír   
    Škarda, Nové Strašecí,za cenu 11.266,00,-Kč . 
►-KÚStř.kraje ukončení smluv s autodopravci pro zajištění dopravní obslužnosti   
    ve Středočeském kraji, příprava-vypsání nabídkového-výb.řízení na výběr dopravců.  
 

BŘEZEN 
►- Pozemkové úpravy Přílepy : Min.zemědělství Pozemkový úřad Rakovník předal     
     ROZHODNUTÍ  o schválení  návrhu KPÚ v katastrálním území  
     Přílepy „po nabytí právní moci dne 14.3.2012.  
►- Na základě žádosti pana K.Gregora (majitele pozemku/louky   
     pod „Bahnama“) byl odkloněn odtok povrchových vod    
     z „Bahen“ směrem na „kontrolní měrný přeliv“ a voda byla    
     nasměrována z parc.č.535 směrem pod místní komunikaci a   
    dále podél silnice směrem do potoka. Čistění odtokové strouhy  
    u Přílepského mlýna provedl pan. J.Dýba Kolešovice za 
     cenu 8.400,Kč    
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DUBEN 
►-OÚ Přílepy podal ústní žádost ke Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje  na vyčištění strouhy vedle  
     silnice III/2276 v úseku při výjezdu z obce Přílepy směrem na Šanov ….. 
►-Dne 13.4.2012 provedl KUSK odbor finanční kontroly přezkoumání hospodaření Obce Přílepy za rok 2011 se  
    závěrem –„Při přezkoumání hospodaření obce Přílepy za rok 2011 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“  

►-V nemovitosti čp.47 Přílepy horní patro(budoucí Klubovna ) byla částečně v jedné místnosti nad prodejnou   
     vyměněna stará Elektroinstalace za novou (práce a doprava/ J.Konopásek, Kněževes =4.320,00Kč 
    + materiál/Elektroviola,Rakovník =3.588,00Kč ).  
►- Český olympijský výbor,Český svaz tělesné výchovy,…zaslal informaci ve věci  
 Rozdělení výtěžku z loterií a sázk. her (novela z.č.202/1990 Sb.)    
     = od roku 2012 rozdělení výtěžku do rozpočtu obcí….   
►-Dne 14.4.2012 se konal Dětský karneval : karnevalovým   
    odpolednem provázela moderátorsky i zpěvem skupina dětí z   
    „TVSTARS Praha“pod vedením Petra Kubálka.Organizoval OÚ   
      Přílepy za pomoci L.Daenemarkové, V.Holé, K.Holého,     
      Bronislava Page(Mrhala),  H.Huňatové a mnoha dalších přílepských občanů… 
►-U silnice směrem ke hřbitovu OÚ Přílepy (L.Daenemarková) vysadil  tři kusy jabloní (Jonagold, Šampion,Rubín) 
►-Ke kapličce na návsi vysazena jedlička, k pomníku padlých vysázeny dvě bílé růže. 
►-U nemovitosti čp.128 byl nainstalován a přivařen nový  litinový poklop kanálu 
►-Středočeský kraj zaslal oznámení o schválení poskytnutí dotace ve výši 264.200,-Kč z rozpočtu Středočeského  
    kraje Fondu rozvoje obcí a měst. Název akce „Oprava místní komunikace na návsi v obci  Přílepy“  
    ev.č.: FRO/POV/012940/2012 
►-Středočeský kraj zaslal oznámení o schválení poskytnutí dotace ve výši 42.000,-Kč z rozpočtu Středočeského kraje  
    Fondu kultury a obnovy památek „Knihovna  multifunkční centrum Přílepy–studijní koutek s internetem“  
    ev. Č.: KUL/POK/012946/2012  
►-Středočeský kraj zaslal oznámení o schválení poskytnutí dotace ve 185.000,-Kč z rozpočtu Středočeského kraje  
    v rámci Střed.Fondu dobrovolných hasičů a složek IZS  „Generální oprava karoserie a podvozku zásahového  
    vozidla Škoda 706 RTH ASC 16 –registrační značka RA 88-34“  Ev.č.: HAS/SDH/013513/2012 
►-Středočeský kraj zaslal oznámení o neschválení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje Fondu  
    sportu, volného času  primární prevence  „Oprava vnitřních prostor klubovny v objektu čp.47 Přílepy"  

    ev.č.: SVC/VSA/013239/2012  
►-Středočeský kraj zaslal oznámení o neschválení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje Fondu  
   životního prostředí a zemědělství „Přílepy-tlaková splašková kanalizace-I.etapa výstavby“  
   ev.č.: FZP/VOD/012948/2012 
►- V měsíci dubnu 2012 došlo na Přílepském hřbitově k odcizení různých kovových „dekorací“  z několika hrobů  
   (hrob č. 20-oráč, hrob č.036-kovový kříž, hrob č.015-kalich,…). Krádeže byly nahlášeny Policii ČR OD.Hořesedly 
►- Dne 29.4.2012 SDH Přílepy byla z havarijních důvodu proschlé koruny pokácena jedna lípa u silnice před  
    hřbitovem  směrem do vesnice Přílepy. Dřevo bylo použito na akci „Pálení čarodějnic“… 
 

KVĚTEN 
►-Zastupitelstvo obce Přílepy odsouhlasilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o  
  poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2012 a zároveň odsouhlasilo závazek   

  spolufinancování akce na projekty: 1.) „Oprava místní komunikace na návsi v obci  Přílepy“ (celkové předpokládané    
  náklady  ve výši =278.124,Kč, dotace=264.200,-Kč Kč, vlastní zdroje = 13.924,-Kč)  
  2.) „Knihovna  multifunkční centrum Přílepy – studijní koutek s internetem“. 
  3.)  „Generální oprava karoserie a podvozku zásahového vozidla Škoda 706 RTH ASC 16 – reg.značka RA 88-34“  
►-Zastupitelstvo obce Přílepy odsouhlasilo Vstup Obce Přílepy do SMO ČR (Svaz měst a obcí České republiky)    
   (výše ročního členského příspěvku je složena: z pevné části čl.příspěvku pro   

  obec ve výši 2.200,-Kč a variabilní  části čl.příspěvku ve výši 1,80Kč za občana). 

►-Krajský úřad Středočeského kraje dne 21.5.2012 provedl kontrolu hospodaření   
   s veřejnými  finanč. prostředky z poskytnuté dotace dle smlouvy č.2507/REG/2011    
   = oprava místní komunikace  od autobusové zastávky k budově OÚ.  
►- Tři kusy jabloní vysazené v březnu 2012 u silnice u hřbitova byly srnčí zvěří  
    v dubnu poničeny… 
►-Do  „Dětského parku Přílepy“ bylo instalováno dne 20.5.2012 jedno houpadlo  
    na pružině  PE–medvěd (cena včetně dopravy a montáže =11.880,00Kč.  
    K  výrobku byl dodán i certifikát) Doporučený věk 3-14 let                                  2/16  
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ČERVEN 
►-Středočeský kraj, R.Povšík, náměstek hetmana pro oblast dopravy zaslal informace o schválení zrušení výpovědi  
   dopravcům zajišťujícím dopravní obslužnost na území kraje…budou připravena nová výběrová řízení.  
►-Do  „Dětského parku Přílepy“ bylo instalováno nové pískoviště (z plastových obrubníků zhotovil Vl.Kunc) a do  
   pískoviště bylo dodáno 0,75m3 certifikovaného písku (dodavatel Krabec Lužná) 
►-Do  „Dětského parku Přílepy“ byla nainstalována kreslící tabule (z voděodolné překližky), byla zhotovena nová  
    ptačí budka a nová informační tabule (zhotovil a nainstaloval Vl.Kunc) 
►-V „Dětském parku Přílepy“ byly natřeny herní prvky a vrata (provedla L.Žižková, P.Kuncová, L.Daenmarková) 
►-V obci Přílepy byly opatřeny novým nátěrem některé venkovní lavičky, vrata od staré hasičárny (vedle kapličky),  
    kovové zábradlí na lávce přes potok za OÚ (nátěry provedly L.Žižková a P.Kuncová). 
►-Na lávce přes potok (za čp.46-OÚ) byly vyměněny staré rozbité betonové desky za nové… 
►-Na základě poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu „Oprava   
    komunikace v obci Přílepy“ byla vybrána firma FRONĚK spol.s r.o.Rakovník. Dne  
    26.6.2012 byla uzavřena  „SMLOUVA  O DÍLO č1/12/090 -za cenu 286.218,00Kč.  
►-Zastupitelstvo obce Přílepy odsouhlasilo  objednání: „Vypracování projektové  
    dokumentace na Hasičskou nádrž Přílepy  včetně podkladů potřebných pro  
    stavební povolení“ ( Dle cenové nabídky spol.Vodní díla TBD Praha byla sjednána  
  předběžná cena projektu včetně potřebných podkladů ve  výši =68.640,00Kč s DPH).  
  Hasičská nádrž bude umístěna na pozemku Obce Přílepy p.č.36KN v k.ú.Přílepy okres Rakovník. Rozměry,objem a   
  přesné umístění nádrže na pozemku p.č.36KN bude upřesněno ( předběžná plocha nádrže =15m x25m=375m2).  
►-Dne 23.6.2012 se konal na hřišti v Hořovičkách fotbalový turnaj „SRANDA MAČ“  Přílepský fotbalový oddíl se  
   umístil na druhém místě. Obec Přílepy poskytla příspěvek na startovné ve výši 500,-kč 
►-Obec Přílepy  nechala instalovat na sloup veřejného osvětlení (u silnice č.III/2276 = před čp.89 Přílepy) dopravní  
    Zrcadlo o rozměrech 1000x800mm  (odsouhlaseno MěÚRak.odborem dopravy. Dodání a instalaci zajistil ČNES   
    Kladno dne 30.6.2012 za cenu 11.850,-Kč včetně DPH 
 

 

ČERVENEC 
►-Středočeský kraj Krajský úřad zaslal „Protokol o provedené kontrole, která se konala dne 21.5.2012. Smyslem  
   kontroly bylo dodržení  stanoveného účelu poskytnutých dotací z rozpočtu Střed.kraje–oprava komunikace v roce  
   2011. Výsledkem kontroly bylo konstatování: Kontrolní skupina ověřila, že poskytnutá dotace byla použita v souladu  
   se sjednaným účelem. 
►-Zastupitelstvo obce Přílepy projednalo  nabídky firem na práce spojené s generální opravou karoserie a podvozku   
   zásahového vozidla (TRAMBUS) Škoda 706 RTHP CAS 16 – registrační značka RA 88-34) a všemi přítomnými hlasy   
   odsouhlasilo  uzavření „Objednávky č.07-2012“ s firmou ANEXIA s.r.o.Rakovník  na opravu karosérie a podvozku  
   v celkové ceně za montážní práce, demontážní práce, karosářské práce = 85.000,00Kč včetně DPH s termínem  
   dokončení prací do 31.10.2012.  
►-P.Štross a M.Žižka provedli opravu vysílače obecní bezdrátové datové sítě na čp.138-bytovce spočívající ve  
    výměně el.komponentů s novější výkonnější „technologií“ včetně stožáru…. 

       ►-Při zpracování podkladů pro plánovanou hasičskou nádrže na pozemku za čp.2…bylo zjištěno, že část pozemku  
    p.č.39KN sloužící jako vodoteč je ve vlastnictví rodiny Fryčových. L.Daenemarková navrhla odkoupení části  
    pozemku sloužící jako vodoteč (vodoteč je na srážkové vody=většinu roku  
   je však vodoteč suchá)  o rozloze cca 110m2. Část pozemku/vodoteč bude  
  v případě realizace požární nádrže využívána také k odtoku vody z nádrže.  
  Na základě diskuze bylo většinovým počtem hlasů rozhodnuto, že se zatím  

  pozemek nebude odkupovat … 
►-Na základě Objednávky byla firmou Froněk spol.s.r.o.Rakovník opravena  
část místní komunikace směr Nouzov/most přes Kolešovický potok, část  
komunikace na prostranství před čp.29, část komunikace před čp.126,  
byly doplněny odcizené kanalizační vpusti a opravena kanalizační vpust na  
návsi =osazení kanálem menšího rozměru.   Cena oprav =24.960,-Kč. 
►-Dne 30.6.2012 se konala v Přílepském parku tradiční „Přílepská pouťová zábava“    
(organizátor SDH Přílepy).Obec Přílepy uhradila pronájem skákacího hradu za cenu 3.000,-Kč 
►-V  pátek  13.července poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o 
rozpočtovém určeni dani-novy způsob rozdělováni daní, který přinese spravedlivější 
rozdělování dani mezi velká města a malé obce a to od 1. 1. 2013.                         
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SRPEN 

► Obec Přílepy  na základě ústní žádosti pana D.Adámka vydala souhlasné vyjádření-stanovisko k výstavbě nového    
     krovu a střešní krytiny na domu čp.89 v Přílepích (8.8.2012)…spáleniště na návsi snad brzy bude pouze historii… 
►-Krajský úřad Středočeského kraje zaslal  Žádost o vyjádření k udělení licence dopravci ANEXIA Rakovník   
     na linku 310500(B50) Rakovník-Kolešov …..  
►-Zastupitelstvo obce Přílepy odsouhlasilo uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského    
     kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek  v rámci Tématického zadání Podpora obecních knihoven  
     v roce 2012 (na projekt: „Knihovna  multifunkční centrum Přílepy – studijní koutek s internetem“.  
    (Obci Přílepy bude poskytnuta dotace ve výši 42.000,-Kč.) 
►-Zastupitelstvo obce Přílepy odsouhlasilo objednání počítačového vybavení do knihovny v celkové ceně 47.796,-Kč   
     včetně DPH  od RaFo Pc Rakovník.  
►-Zastupitelstvo obce Přílepy odsouhlasilo uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského  
     kraje ze Stř. Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tématického zadání Podpora obnovy  
     techniky, výzbroje a výstroje jednotek sboru dobrovolných hasičů (na projekt  „Generální oprava karoserie a  
     podvozku zásahového vozidla Škoda706RTHP CAS16 /Škoda 706 RTH ASC 16 – registrační  značka RA 88-34“ . 
    (Obci Přílepy bude poskytnuta dotace ve výši 185.000,-Kč). 
►-Zastupitelstvo obce Přílepy projednalo  havarijní stav kanalizace na srážkové vody   
     před čp.70 a čp.12 a havarijní stav chodníku před čp.119 a odsouhlasilo objednání   
     oprav u firmy KUPR Praha zastoupené panem Pavlem Kindlem. 
►-Ve dnech 6. až 9.8.2012 došlo k odcizení litinové ruční pumpy před Příl. hřbitovem.      
►-Dne 20.8.2012 došlo k požáru  traktoru Krystal pana J.Kutílka. Od jiskry z výfuku  
    došlo ke vznícení slámy, která byla na valníku za traktorem. K požáru došlo na   
     silnici mezi obcí Přílepy a Pšovlckým lesem. K požáru se jako první dostavila  
     Jednotka SDH Přílepy s automobilem Trambus (poděkování patří panu  
     Zb.Gregorovi  a Vl.Šorsákovi) dále přijela jednotka z Rakovníka a Kněževse. 
►-Ve dnech  12.až 18.8.2012 se konal u Daenemarků  8.ročník Řezbářského  
     symposia (zúčastnilo se 30 výtvarníků) 
►-Dne 25.8.2012 se v Přílepích u Kutílků na chmelnici konala akce   
     „Chmel jsem česal já! - ruční česání chmele… 
 

ZÁŘÍ 
►- Mezi smluvními stranami Obec Přílepy a ČR-Hasičský záchranný  
    sbor Střed.kraje byla uzavřena „Smlouva o umístění koncového prvku varování a vyrozumění   
    obyvatelstva e.č.21018“ na pozemku p.č.1KN v k.ú.Přílepy. Předmětem této smlouvy je  
    umístění rotační sirény typu DS977 s příslušenstvím, která je majetkem HZS Střed. kraje na  
    nemovitosti-pozemku Obce Přílepy. (Nejedná se o umístění nové sirény, ale smluvně se ošetřuje pouze stávající 
siréna-stožár = cizí majetek na obecním pozemku).  
►-Firma KUPR. s.r.o. opravila chodník před čp.119 a kanalizaci před čp.70 za cenu =27.651,00Kč (materiál a práce) 

►-Ve dnech 1.-5.9.2012  se uskutečnilo „Mezinárodní setkání v rámci projektu venkovských obcí ve třech zemích  
    POLSKO–ČR-UKRAJINA“ v Puszca Marianska/Polsko. Členy delegace za ČR měli být mimo jiné pani H.Huňatová a  
     pan R.Svatoň, kteří se bohužel ze zdravotních a pracovních důvodů nemohli setkání zúčastnit.Pan I.Pankov zaslal  
   obcím, které se zúčastnily projektu“Partnersví-Polsko-ČR-Ukrajina“ informace a návrh o další spolupráci a vztazích…  
►- Změna úředních hodin OÚ Přílepy v budově čp.46 Přílepy: pondělí  a  středa    od 17.00hod  do  18.00hod  
     mimo úřední hodiny detašované pracoviště v čp.58 Přílepy nebo dle dohody…. 
►- Po dohodě mezi Obcemi Lužná a Přílepy bylo Obci Přílepy předáno 16ks vyřazených  tlampačů.  
►- Dne 7.9.2012 se konala v Přílepské hospodě Dočesná 2012(pořadatel Agrochmel Kněževes) 
►- Dne  8.9.2012 se konal „Den plný her-cesta kolem světa“ (pořadatel SDH Přílepy). 
►- Dne  15.9.2012 se konal „Přílepský volejbalový turnaj“ (pořadatel E.Kutílková) 
►- Dne  15.9.2012 se konal turnaj v kuličkách-„KULIČKOVANÁ“ (pořadatel OÚ Přílepy ve spolupráci s rodiči dětí –  
    poděkování patří především  pani L.Ledvinkové a rodině Holých…) 
►- ČNES…pro KUSK opravil „baleným asfaltem“ část krajnice podél silnice směrem od vesnice Přílepy na Šanov….a  
    vyčistil část krajnice a strohy, tak, aby srážková voda netekla z  komunikace směrem do vesnice. (Odstraněná  
    zemina byla po dohodě s obcí  uložena na krajnici místní  komunikace  k Nouzovu…) 
►-Dne 21.9.2012 provedla spol.Vodní díla TBD a.s. odebrání vzorků zeminy a proběhla konzultace návrhu projektu  
    Hasičské nádrže….. 
►-S „Telefonica O2“ byla uzavřena nová smlouva ze dne 13.9.2012 na  neomezené volání přes internet včetně  

    nového telefonu a modemu ADSL(budova čp.46 Přílepy = tel.3135822244+ tel.313514036) .                          4/16 



ŘÍJEN 
►- Ve dnech 12.10. – 13.10.2012 se konaly v ČR volby do zastupitelstev krajů. 
     Přehled o volební účasti ve volbách do zastupitelstva Středočeského kraje v obci Přílepy: 
     Voliči v seznamu = 168, Vydané obálky/Počet voličů = 68, Volební účast = 40,48%, Odevzdané obálky = 68, 
     Platných hlasů = 66, Procenta platných hlasů = 97,06%,  2  prázdné obálky. 
     Největší počet hlasů obdrželi strany: č.60/ČSSD=17,   č.77/ Strana svobodných občanů=11,    č.43/KSČM=10 
►-Obec Přílepy obdržela vypracovaný projekt „Požární nádrž Přílepy“ (Projekt č.P1713/12 datum 09/2012,   
    zpracovatel projektu Vodní díla –TBD a.s. Praha). Projektová dokumentace – projekt (pro stavební povolení…) byl  
    dodán v šesti vyhotoveních včetně posudku o potřebě, k zařazení vodního díla do kategorie,… Součástí projektu je  
    i položkový rozpočet a výkaz výměr( rozpočet a výkaz výměr budou firmou Vodní díla-TBD a.s.Praha dodány do  
    1.11.2012 -Byl sepsán předávací protokol). K projektu nebyly vzneseny žádné připomínky. Cena za vyhotovení  
    projektu je ve výši 68.640,00Kč za  
►-Pan J.Konopásek/elektroservis Kněževes vyměnil poslední talířovou lampu u čp.45 v obci Přílepy za lampu Modus a  
    u nemovitosti čp.6 na sloup ČEZ nainstaloval jednu novou lampu Modus =práce a drobný materiál=2.330,00Kč.     
    V budově čp.46 OÚ Přílepy zřídil nový el.přívod a instaloval dvě zásuvky k počítači v prostorách  
     knihovny/internetový koutek a vyměnil starou zásuvku = práce a drobný materiál=749,00Kč.  
►- U „ JAVO“ Vodrážka Rakovník-zakoupen 1xmotorový foukač 125 Husqvarna za cenu 7.690,00Kč 
 

LISTOPAD 
►-Dne 3.11.2012 se konalo slavnostní odhalení křížku u lesního parkoviště u silnice Přílepy-Šanov. Na obnově křížku  
   se podíleli členové Mysliveckého sdružení Přílepy-Kněževes, Obec Přílepy a další „nadšenci-kterým není lhostejná  
  minulost a ani přítomnost-především pan M.Franěk“...Kamenný Pomník dostal název „Křížek sv.Huberta“.  
►- Obec Přílepy na základě požadavku správce  Spolkového klubu Přílepy o změně druhu dodávaných nápojů,  
    odstoupila od Rámcové kupní smlouvy (ze dne 11.10.2010) uzavřené se společnosti K.Brewery Trade, a.s. Praha  
   (Pivovary Lobkowicz) a uzavřela novou Rámcovou smlouvu na dodávku sjednaného druhu zboží  
    s dodavatelem/regionálním výrobcem   „Tradičním pivovarem Rakovník a.s.“  („Bakalář“). 
►- Dne 8.11.2012 firma GEOREAL Plzeň prováděla na katastru obce Přílepy předání  některých nově vytyčených  
    pozemků v rámci KPÚ Přílepy. V průběhu roku v rámci KPÚ již byla většina pozemků vytyčena a předána firmou   
    Progeka Rakovník. 
►-Obec Přílepy podala žádosti o vyjádření  ke stavbě Požární nádrže Přílepy (potřebné k Územnímu řízení   
    k rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o změně staveb): MěÚ Rakovník, odbor životního prostředí- 
    oddělení vodního hospodář., MěÚ Rakovník, odbor živ.prostř., Obec Přílepy, RAVOS spol.s.r.o., ČEZ Distribuce a.s.,  
    ČEZ-ICT Service,  Telefónica O2 ČR a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., NET4GAS, s.r.o., MERO ČR, a.s., ČEPRO, a.s.,…  
►-Obec Přílepy podala na MěÚRakovník  Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu  
    „Přílepy -tlaková splašková kanalizace“ -č.j. OŽP/55339/2010/Sm. (Žádost ze dne 30.10.2012 podána  na  
     MěÚRakovník dne 7.11.2012). 
►-Na základě žádosti pana Adolfa Titlbacha o převod „Smlouvy o pronájmu prodejních prostor v přízemí nemovitosti  
   čp.47 Přílepy na partnerku pani Milenu Hudákovou. Byla ukončena nájemní smlouva s panem A.Titlbachem   
    k 30.11.2012 a uzavřena nová nájemní  smlouvy s pani M.Hudákovou od 1.12.2012 za stávajícím účelem  
    provozování v nebytovém prostoru-prodejně.   
►-Do sklepních prostor bytu čp.3/01 byl  umístěn nový kotel  na tuhá paliva  Dakon Dor F12.  Starý nefunkční kotel  
    byl demontován. Výměnu provedl pan I.Vašina za cenu= 22.764,00Kč (cena za práci, materiál a dopravu) 
►-Pan I.Vašina nainstaloval novou ruční pumpu ke studni/ rezervoáru na vodu na pozemek před Přílepský hřbitov 
    za cenu=2.100,00Kč(cena za práci, materiál a dopravu). 
►- Pozemkové úpravy Přílepy: Katastální úřad pro Střed.Kraj katastrální prac.Rakovník  „Vyhlásil platnosti  
    obnoveného katastrálního operátu“ v části katastrálního území Přílepy obce Přílepy okres Rakovník dnem  
    27.11.2012  (č.j.00-7/2012-212 ze dne 28.11.2012) 
►-Zastupitelstvo obce Přílepy projednalo  a schválilo  
  návrh-novelu Stanov 
  Vodohospodářského  
  sdružení obcí  
  Rakovnicka(„VSOR“)    
   = Změna č.4.    
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PROSINEC   
►-Dne 2.12.2012 v 17.00hod se konalo Slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku u Přílepské kapličky  
    (hlavním organizátorem H.Huňatová a OÚ Přílepy) 
►- RAVOS spol.s.r.o. Rakovník provedl dne 3.12.2012 vyčištění kanalizace na srážkové vody (proplach zanesené  
    kanalizace od čp.45 směrem do Koleš.potoka, kanalizační vpusť u čp.44, kanalizace pod silnicí u Příl.mlýna) za cenu  
    6.952,00Kč 
►-Katastální úřad pro Střed.Kraj katastrální pracoviště Rakovník zaslal OZNÁMENÍ o doplnění pozemků dosud    
   evidovaných zjednodušeným způsobem do katastrální mapy a opravě chybných údajů katastru nemovitostí 
   pro List vlastnictví 10001. 
►-MěÚ Rakovník,odbor životního prostředí zaslal VYJÁDŘENÍ k záměru-stavbě Požární nádrže Přílepy   
   v k.ú.Přílepy = stavba je možná. 
►-MěÚ Rakovník,odbor životního prostředí zaslal Souhlas-závazné stanovisko k trvalému odnětí půdy ze    
   zemědělského půdního fondu k nezemědělským účelům – vybudování vodního díla-požární nádrž Přílepy na   
   pozemku p.č.36KN v k.ú.Přílepy okres Rakovník, výměra odnětí = 0,0375ha 
►-Schválen ROZPOČET Obce Přílepy na rok 2013: Předpokládané Příjmy: +2.408.231,00 Kč,  
    Předpokládané Výdaje: , = -3.139.213,- Kč, Rozpočet byl schválen na úrovni paragrafů. 
   Předpokládaný rozpočet obce Přílepy pro rok 2013 je nevyrovnaný=schodkový. Výše schodku je =730.982,-Kč.  
   Ke krytí schodku bude použit zůstatek finančních prostředků Obce Přílepy  z předcházejících let. 
►-Zastupitelstvo Obce Přílepy projednalo a odsouhlasilo „Přílohu č.1-Dodatek  ke Smlouvě o úhradě za pravidelný  
    odvoz a zneškodňování odpadu v obci Přílepy pro rok 2013“, kterým se nemění ceny za odvoz  komunálního  
    odpadu pro rok 2013 (pro fyzické osoby) pouze dojde k Navýšení  DPH ze  14% na 15%.   
    Cena včetně DPH za:  42 výsypů ročně/zelená  známka=2.130,-Kč,  
    cena za 26 výsypů ročně/žlutá známka=1.540,-Kč,   pytel vývozový černý=57,-Kč,  jednorázová známka=72,-Kč. 
►-KUSK zaslal informaci- upozornění na důležitou povinnost dle smlouvy o poskytnuti účelové dotace z rozpočtu  
     Stř.kraje v rámci Stř.Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2012 -FRO/POV/012940/2012(doruč. @dne 22.12.2012).   
     Na účet obce Přílepy byla dne 30.11.2012 připsána částka ve výši=198.150,00Kč =obdržení 1.splátky přislíbené  
     dotace na opravu místní komunikace.  
►-RAVOS spol.s.r.o. Rakovník,zaslal informace:  vodné na rok 2013=33,40Kč/m3 bez DPH 
►-Obec Přílepy podala dne 21.12.2012 na MěÚRakovník  „Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby  
    „Požární nádrž Přílepy 
►-Obec Přílepy zaslala  Povodí Vltavy „Žádost o vyčištění a opravu části koryta vodního toku Kolešovického  
    potoka“ (žádost ze dne 20.12.2012). 
►-Obec Přílepy zaslala na Min.zemědělství, Pozemkový úřad Rak. Žádost o provedení rekonstrukce cestní sítě-polních  
   cest v k.ú.Přílepy v rámci provedených komplexních pozemkových úprav  v k.ú.Přílepy (směr Nouzov, Kolešovice,   
    Olešná-k Donátu, Pšovlcký les). Žádost ze dne 20.12.2012). 
►-Dne 14.12.2012 od 16.00hod.se konalo v Obecní knihovně vyhodnocení čtenářské soutěže za rok 2012 a malá  
    vánoční nadílka pro děti.   
►-Dne 14.12.2012 ve věku nedožitých 68 let zemřel náhle pan Jaroslav Šorsák – který od roku 1990 do roku 2002  
    vykonával funkci starosty Obce Přílepy. 
►-OÚ Přílepy vyhlásil Fotografickou  soutěž „Přílepy ve fotografii-2013“ od 1.1.2013 do 30.6.2013 
►-Plnění rozpočtu Obce Přílepy od 1.1.2012 do 31.12.2012 (účetně zpracováno 9.1.2013):  
    Příjmy: +2.695.489,70Kč,        Výdaje:  2.251.044,53Kč.  
    Přebytek hospodaření Obce Přílepy z roku 2012 ve výši +444.475,17Kč bude uložen do fondu rezerv na účtu Obce   
    Přílepy u KB a bude použit  v následujících letech na investiční výstavbu Obce Přílepy…. 
►-Výpis z účtu obce u KB k 31.12.2012: konečný zůstatek = 2.262.076,59Kč 

 
  KNIHOVNA-internetový koutek 
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Obec Přílepy okres Rakovník 

HARMONOGRAM  PROJEKTŮ  A  PRACÍ na rok 2013 a následující období : 
STAVBY :  
►Projekt na rekonstrukci horního patra bývalé kampeličky nad čp.47 Přílepy  (elektroskříň-projekt, rozvody el.,   
    oprava místností, zateplení a odhlučnění podlahy/stropu nad prodejnou, vybudování WC, rozvod vody, kontrola  
    spalinové cesty/druhý komín v čp.47-případně vyvložkování komína, rekonstrukce půdních prostor,….)  
►Projekt na rekonstrukci střechy  a půdních prostor čp.46 Přílepy (budova OÚ) 
►Oprava vnitřních prostor budovy čp.46 Přílepy/ přízemí -sklad-archiv(bývalý sklad CO): rekonstrukce podlahy,  
    vnitřních omítek, elektroinstalace, topení,….  
►Projekt na rekonstrukci střechy celého objektu čp.2 Přílepská Hospoda U Havlů 
 

KOMUNIKACE –místní „silnice“: 
►Úprava prostranství před hřbitovem – zpevnění příjezdové komunikace/cesty od hlavní silnice směrem ke hřbitovní  
    bráně, stání pro kontejner na odpady, zpevněná parkovací plocha  podél hlavní silnice.…. 
►Oprava komunikace před čp.47 (prodejna) Přílepy včetně odvodu srážkových vod 
►Oprava – zpevnění cesty od čp.65 k čp.49 včetně odtokové strouhy  směrem do vesnice … 
►Oprava prostranství před hasičskou zbrojnicí a čp.2 
►Oprava komunikace od kapličky podél potoka k čp.24 (mezi nemovitostmi a potokem) 
►Oprava komunikace od čp.46 (OÚ) k čp.133 
►Oprava komunikace prostranství před čp.45 až čp.85             
 

ZELEŇ : pravidelná a průběžná údržba + výsadba 
►návesní zeleň,  ►dětský park, ►ostatní plochy a lesy 
►hřbitovní prostory ( „rekonstrukce“ zeleně uvnitř hřbitova: případně pokácení problémových vzrostlých  
     stromů/lip a jedle, které svým vzrůstem a kořeny začínají bortit přilehlé pomníky a následovně výsadbu nové zeleně  
     tak, aby nedocházelo v budoucnu k poškozování hrobových zařízení. U zeleně po obvodu hřbitovní zdi a před   
     hřbitovem se bude provádět pouze zdravotní řez….) 
 

STROUHY a kanály: pravidelná průběžná udržba a rekonstrukce 
►naproti čp.138,  ►od čp.135 směrem k potoku, ► od čp.65 k čp..8, podél čp.121 až do potoka ►kanál pod 
komunikací u čp.39(Přílepský mlýn),…►vedle čp.126 a pod čp.68, ►zabezpečení vstupu do kanalizace pod čp.68 
►odtokové strouhy od kravína ►odtokové strouhy podél silnice nasměrované k čp.125►kanalizace od čp.45 směrem 
do potoka►otevřenou kanalizaci před čp.8 zatrubnit… ►kanalizační vpusti….. 
 

RŮZNÉ  
►Výstavba tlakové kanalizace na odpadní vody z domácností …. (v případě možnosti obdržení dotace…) 
►vybudování „chovného“ rybníka s možností rybaření a koupání…. 
►vybudování požární nádrže za čp.2 Přílepy   
►Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci  srážkové kanalizace od čp.45 směrem do Kolešovického  
     potoka a následovně dle projektu realizace rekonstrukce… 
►-Doplnění Sportovního  zázemí  na hřišti vedle čp.2 Přílepy basketbalovým košem, fotbalovými brankami 
►-Doplnění  herních prvků do Dětského parku v Přílepích (kolotoč, pružinové houpadlo, malá skluzavka, hasičské  
     auto-prolézačka,…) 
►-Doplnění  dopravního značení v obci  (umístění dopravního zrcadla v zatáčce při výjezdu z obce směr Kněževes u  
    čp.7 a zároveň snížit rychlost, dopravní značení informující o přednosti v jízdě a rychlosti,….. 
►-Úprava stanoviště tříděných odpadů za čp.47,částečné oplocení, zpevnění příjezdové cesty,….                               
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FINANCE vynaložené v roce 2012    

 

 Majetek Obce Přílepy    pořízený, opravený……..  od 1.1.2012 do 31.12.2012 

název Počet  
kusů 

cena Kč umístění  poznámka, 

Smaltová cedule-obdélníková „Hasičská zbrojnice“ 1 1.146,00 Stará hasič.zbrojnice 

Dopravní zrcadlo 1 11.850,00 Sloup VO před čp.89  

Mobilní telefon Nokia + pouzdro 1+1 7.197,00 Starostka 
L.Daenemarková 

 

Zálohová paměť „flesch“ 7 3.000,00 OÚ, zastupitelstvo  

Pumpa ruční (včetně dopravy, instalace a dr.mat.) 1 2.100,00 před Přílep.hřbitovem 

Mísa keramická venkovní 1 135,00 K pomníku  

Kanystr  (černý – 10l) 1 189,00 Sklad čp.3  

Pumpička ruční 1 250,00   

Hrábě Fiskars 1 402,00   

Nůžky Fiskars 1 1.167,00   

Škrabka na led 1 169,00   

Motorový foukač Husqvarna  1 7.690,00  JAVO Vodrážka 
 

Další materiál a práce… od 1.1.2012 do 31.12.2012 

název Počet  
kusů 

cena Kč umístění poznámka 

Kanálový poklop na vodoteč  -litina 3x 6.000,00 Před čp.29, u čp.46, u zastávky, 

Barvy na údržbu majetku-Zábradlí  493,00       Lávka přes potok za  čp.46 

Barvy na údržbu majetku-vrata   815,00 stará hasičárna  

Oprava vody+1x Průtokový ohřívač +materiál, práce   
Kompresor  ………………………………………………………... 
Prodlužovák……………………………………………………….. 
Komínová dvířka, tmel,mont.pěna,..(kotelna/kotel) 
Rošt do kotle včetně práce 

 
………… 

1x 
1x 

………… 

8.562,00 
2.990,00 

229,00 
541,00 

1.942,00 

čp.2 Hospoda 
 

Pánské WC-p.Bolech 

Sklep 
sklep 
 
p.Vašina 

Kotel Dakon Dor.F12  (práce, doprava,drob.mater.) 1x 22.764,00 č.p3/byt č.1-sklep I.Vašina 

Ovečka  ( „umělá hmota“-41,5cm) 1x 659,00 Kaplička   

Dětský koberec-„člověče nezlob se“ 
Podložka na stůl (mapa světa) 
Zásuvka přepěťová (prodlužovák) 
Puzzle (dětský koutek)…………………………………………. 
Knihy, časopisy,….. ……………………………………………. 
Zákoníky Poradce, časopis Veřejná správa…………. 

1x 
1x 
1x 
1x 

……. 
…….. 

599,00 
104,00 
298,00 
129,00 

2.543,00 
1.500,00 

Přílepy čp.46  
 Knihovna 

 

Počítač Lenovo 1x 18.360,00   

Počítač – notebook Fujitsu 
Modem –internet O2 
Brašna na notebook 
Počítačová myš 

1x 
1x 
1x 
1x 

12.720,00 
790,00 
399,00 
200,00 

  

Počítačové programy Oficce, AVG…. 2x 11.279,00   

Tiskárna Xerox 1x 4.524,00   

Kancelářské křeslo 1x 1.199,00   

Psací stůl 1x 1.799,00   

Sluchátka 
reproduktory 

1x 
2x 

192,00 
600,00 

  

Plastový box………………………………………………………… 
Porcelánové nádobí (talíře, hrnečky,….)………………. 
Rychlovarná konvice……………………………………………… 
Lopata-pekáč……………………………………………………….. 
Koště režné………………………………………………………… 
Kalkulačka………………………………………………………..…. 
Modem k tel.313 582 244 

2x 
……. 
1x 
1x 
1x 
1x 
1x 

300,00 
671,00 
402,00 
160,00 
100,00 
130,00 

1.783,00 

Přílepy čp.46  
úřadovna 

 

 
 
 
 

Pokládka PVC/lina   Přílepy čp.46 Archiv úřadovny 



Odpadkový koš plastový 1x 45,00 Přílepy čp.46 WC  - přízemí 

Křídlo okenní 1x 1.700,00 Přílepy čp.46 Archiv/sklad 

Elektroinstalace –včetně práce, dopravy, drobný mat.  4.320,00 Čp.47 horní patro 

elektromateriál  3.588,00   

Tabule (voděodolná překližka)……………………………… 
Barvy na herní prvky, plot,…………………………….……… 
Pískoviště –materiál (plastové obrubníky)…………..… 
Pískoviště,… – sestavení (práce, drobný mater.)…… 
písek 

1x 
… 
… 
… 

0,75m3 

300,00 
1.208,00 
1.541,00 

800,00 
442,00 

Dětský park  
 

Houpadlo (včetně instalace a dopravy) 1x 11.880,00   

štěrk  4,8m3 1.536,00 Cesta za kapličkou + k čp.133 

Betonové desky  na lávku  včetně dopravy 29x 19.261,00 Lávka za čp.46  

Oprava hřbitovní zdi včetně materiálu a odklizení 
náletů,… 

  
16.300,00 

 KUPR Praha 
(P.Kindl) 

Náhradní zdroj k hodinám-materiál + práce  1.247,00 Kampelička-čp.47 T.Khüna 

Písek včetně dopravy 
Práce včetně materiálu a odklizení náletů 

 3.298,00 
21.197,00 

Oprava zdi za 
čp.47/prodejna 

KUPR Praha 
(P.Kindl) 

Oprava chodníku před čp.119  6.000,00  KUPR Praha 

Froněk- Rakovník-oprava komunikace na návsi  286.218,00   

Froněk- Rakovník-oprava komunikace k Nouzovu,..  18.960,00   

Oprava zahradní techniky práce +materiál+ baterie  9.062,00  JAVO Vodrážka + 

Pohonné hmoty na údržbu zeleně 

ASPEN-do foukače listí 5l 
 8.133,00 

600,00 
  

Údržba zeleně, sekání, zalévání,uklid 
veřej.prostranství,údržba veř.majetku…dohody PP 

 
………… 

 
50.240,00 

  

Zeleň –jabloň……………………………………………………….. 3x 495,00 U Silnice ke  hřbitovu 

Zeleň-jedlička 1x 496,00 Vedle kapličky  

Zeleň -růže 1x 119,00 Před čp.46  

Plastové plotovky (Materiál na poklop na studnu)  490,00 hřbitov  

Knihovna – služby knihovnicképro budovu čp.46  4.480,00   
 

Požární nádrž  2012 

Projektová dokumentace   68.640,00  Vodní díla DVBT Praha 

Vyjádření „síťařů“ O2,….  133,00   

CELKEM  68.640,00   
 

HASIČI    2012  (JSDH + SDH Přílepy) 

název Cena (Kč) umístění poznámka 

Technická +emise/Avie + trambus  4.000,00   

Pohonné hmoty (Avie,Trambus,elektrocentrála, pila) 10.060,00   

Koncové světlo + vypínač 342,00  Trambus 

Zrcátko + směrovka    281,00  Trambus 

15 x nepromokavá větrovka -  červená 5.177,00  družstvo mladých hasičů 

Hodnosti, opasky,… 1.136,00  družstvo mladých hasičů,… 

Exkurse –cestovné /svíčkárna,…. 2.110,00  družstvo mladých hasičů 

 1 x „stan“ 3x3m červený 1.515,00   

1 x  tone do tiskárny 619,00   

cestovné    483,00   

školení,startovné,.… 700,00   

Občerstvení 
Tombola-ples 

483,00 
2.000,00 

  

Celkem 28..906,00   
 

Kanalizace –tlaková 2012 

Prodloužení platnosti Stavebního povolení  300,00  MěÚ Rakovník 
 



Kanalizace –srážkové vody 2012 

Čištění kanalizace: před čp.45 k potoku, před čp.44 
k potoku, pod silnicí směr Nouzov-odtok z Bahen 

 6.952,00  Ravos -Rakovník 

Čištění strouhy podél a pod komunikací na Nouzov  8.400,00 Odtok z Bahen J.Dýba-Kolešovice 

Oprava kanalizace před čp.12Přílepy  21.651,00  KUPR-Praha (P.Kindl) 

CELKEM  37.003,00   
 

Veřejné osvětlení   2012 

Materiál + práce 33.162,00Kč 3x větev  od čp.104 k: čp.106, k čp.77 a 
přes čp.96 k čp79  
(položeno 345m vodičů)                         

GA ENERGOTECHNIK PLZEŇ 

materiál  10.541,00 Kč 4x nová lampa čp.6, čp.45, čp.58, čp.92 Elektroviola 

pojistky 49,00 Kč   

práce 5.230,00 Kč  Konopásek-Kněževes 

Celkem 15.820,00 ,     
 

Různé platby – příspěvky    2012 :  

předškolní  výchova a základní vzdělání Rakovník + Kolešovice = 
28.154,-  + 5.508,- 

33.659,-Kč 

dopravní obslužnost 20.900,-kč 

členské příspěvky „Mikroregion Kněževes“  +  SMOR + SMO = 
4.180,- +5.225,- +1.932,-  

11.337,-Kč 

zimní údržba komunikací v centru obce a před hřbitovem 2.736,-Kč 

Okresní sdružení  hasičů ČMS Rakovník 1.000,-Kč 

Křížek Sv.Huberta – deska s obrázkem a textem (plast) 2.020,-Kč 

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

rybářské závody=2.913,-Kč, oddíl stolního tenisu=4.100,-Kč, Auto model 

club=elektřina zdarma, Řezbářské symposium=2.014,-Kč,  Sranda mač 

v Hořovičkách=500,-Kč, Futsal/poplatky=4.000,-Kč, Myslivecké 
sdružení/Soutěž zlatá srnčí trofej=1.000,-Kč,  Den plný her/dětský den 
v Přílepích v parku= 2.000,-Kč, fotosoutěž=896,-kč, Kuličkovaná+soutěž 
knihovna+ vánoční nadílka=2.280,-Kč, volejbalový turnaj=500,-Kč, 
významná životní jubilea=2.242,-Kč, dárkové balíčky starším 
občanům,=6.500,-Kč, pronájem skákacího hradu/Pří.pouť=3.000,-Kč) 

 
 
 
 
 
 
 

 
31.945,- Kč 

Uhlí do budov č.p.2 a čp.46 20.496,00Kč 
 

PROJEKTY realizované za  FINANČNÍ pomoci Kraj.Úřadu Střed.Kraje formou poskytnutí dotací : 
-„Knihovna  multifunkční centrum Přílepy–studijní koutek s internetem“-počítačové vybavení…za cenu 53.851,00Kč 

- „Oprava místní komunikace na návsi v obci  Přílepy“…za cenu =286.218,00,-Kč 

 

 ODPADY v obci Přílepy - Provozní náklady na odpadové hospodářství v roce 2012 

Druh odpadu : Množství odpadu Náklady( Kč/rok 2012) 

-Tříděný sběr odpadů celkem Plast   2,600t 
Papír  0,843t 
Sklo    1,608t 

25.945,50 

-Nebezpečné odpady celkem 2,195t 14.104,00 

Objemové odpady celkem včetně dopravy 6,620t 15.464,00 

Směsný komunální odpad =z domácností I.a II.pololetí vývozy A+B, 
jednorázové známky, vývozové pytle, hřbitovní odpad =17.213,-Kč 

21,654t 92.434,00 

Celkové náklady 35,52 0t - 147.947,50 Kč 
 

 Příjmy v odpadovém hospodářství v roce 2012 

Činnost Příjmy  (Kč/ rok 2012) 

Příjmy od  „občanů“ 66.008,00 

Příjmy za třídění odpadu od firmy EKO-KOM 15.373,00 

Celkové  příjmy + 81.381,00 Kč 
10/16 



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. 

-Každý majitel nemovitosti v obci Přílepy je povinen zapojit se do „Systému nakládání s odpady v obci 
Přílepy“ = uzavřít „Smlouvu o úhradě za pravidelný odvoz a zneškodnění odpadu“. 
 

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) = každá středa 
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 .  
                                                                                    
  Sběr skla   - do bílých/nebo 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 čp.29 (vedle prodejny čp.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 (např.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 2013 v obci Přílepy okr.Rakovník: 
---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 

 

Příloha  č. 1   -    I. a II. pololetí roku  2013 
 

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  2013 
 

-KOMBINOVANÝ  VÝVOZ  „A“   (zelená známka)  42 výsypů ročně: 

                                                                                         „zimní období“ : vývoz každý týden ve středu 

                                                                                                                      od    1.1.2013   do      30.4.2013    

                                                                                                                 a   od  1.10.2013   do     31.12.2013 

                                                                                          „letní období“ :  vývoz každá sudá středa 

                                                                                                                      od    1.5.2013   do     30.9. 2013    

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

-VÝVOZ  1x  ZA  ČTRNÁCT  DNÍ   „B“  (žlutá známka) 26 výsypů ročně: vývoz každá sudá středa 

 

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

VÝVOZOVÉ  DNY v  kalendáři : 
zimní období  = sudá  středa: od 1.1. 2013  do  30.4.2013       (9.1. - 23.1. - 6.2 - 20.2. - 6.3. - 20.3. - 3.4. - 17.4. 2013) 
                                                     od 1.10.2013 do 31.12.2013      (2.10. -16.10. -30.10. 13.11– 27.11. -11.12. -25.12.2013)                                                                                                                     
  
VÝVOZ „A“ (zelená známka)  +  VÝVOZ „B“ (žlutá známka)  –  vývozové dny :                               
letní období=sudá středa  od 1.5. 2013   do  30.9. 2013: 
                                                                                          1.5. -15.5. -29.5. -12.6. -26.6. -10.7. -24.7. -7.8 -21.8. -4.9. -18.9. 2013   
 

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

 

Ceny  za  odvoz  komunálního  odpadu z domácností   

  2013 
Druh vývozu :        počet vývozů za rok:      

bar.označení: 

Cena I. pol. 

včetně DPH 

Cena II.pol. 

včetně DPH 

„A“ KOMBINOVANÝ 42 výsypů  /  zelená    (120 l) 1.065,-Kč 1.065,-Kč 

„B“ 1x za 14 dní              26 výsypů  /  žlutá     (120 l) 770,- Kč 770,-Kč 

JEDNORÁZOVÝ  VÝVOZ                                                          (120l)  72,-Kč 

SVOZOVÝ  PYTEL      (plastový černý 90 litrů)  57,-Kč 

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

 

                                                                                                                                                                                                        . 

 Usnesení č.  48/12  ze dne 12.12.2012         Vyvěšeno dne: 13.12.2012             Sejmuto dne: 1.1.2013 

     
( Usnesení č.48/12: Zastupitelstvo Obce Přílepy projednalo a odsouhlasilo „Přílohu č.1-Dodatek  ke     
   Smlouvě o úhradě za pravidelný odvoz a zneškodňování odpadu v obci Přílepy pro rok 2013“, kterým se  
   nemění ceny za odvoz  komunálního odpadu pro rok 2013 (pro fyzické osoby) pouze dojde k Navýšení  DPH     
   ze 14% na 15%.  Cena včetně DPH za:    42 výsypů ročně/zelená  známka=2.130,-Kč,  
  cena za 26 výsypů ročně/žlutá známka=1.540,-Kč,   pytel vývozový černý=57,-Kč,  jednorázová známka=72,-Kč. 

  
 

 



UPOZORNĚNÍ : 

Vážení spoluobčané, 
v poslední době se množí případy volného pobíhání domácího zvířectva zejména psů a domácí drůbeže po 
veřejném prostranství naší obce.Upozorňuje všechny občany obce, že takovéto jednání je v rozporu s níže 
uvedenými ustanoveními příslušných zákonů a jako takové může být velmi citelně postihováno. 
Jako příklady možného postihu za nedodržení příslušných ustanovení zákonných předpisů na tomto úseku 
uvádíme: 
►1. Podle ust. § 11 odst. 2) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 
předpisů  je každý chovatel hospodářských zvířat  (tedy příkl. i drůbeže) povinen učinit opatření nezbytná 
pro zabránění úniku zvířat sankce za porušení tohoto ustanovení dle § 28 odst. 1) písm. c) výše uvedeného 
zákona pokuta až do 20.000,- Kč 
 

►2. Podle ust. § 13 odst. 1) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů je každý, kdo chová zvíře v zájmovém chovu (tedy příkladně i psi apod.) povinen 
učinit opatření proti úniku zvířat sankce za porušení tohoto ustanovení dle § 27 odst. 1) písm. j) výše 
uvedeného zákona pokuta až do 50.000,- Kč 
 

►3. Podle ust. § 60 odst. 11) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích  ve znění 
pozdějších předpisů je vlastník nebo držitel domácích zvířat povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po 
pozemní komunikaci - sankce za porušení tohoto ustanovení dle § 22 odst. 1) zákona č.200/1990 Sb. O 
přestupcích pokuta až do 2. 000 Kč 
 

►4. Podle ust. § 47 odst. 1) písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích se přestupku dopustí každý, kdo 
znečistí veřejné prostranství  (týká se i znečištění veřejného prostranství vlastním psem, jiným domácím 
či hospodářským zvířetem apod.) sankce za porušení tohoto ustanovení dle § 47 odst. 2) zákona č. 
200/1990 Sb. o přestupcích pokuta až do 1. 000 Kč 
Všechna výše uvedená porušení příslušných zákonných předpisů je oprávněný projednat příslušný orgán 
Městského úřadu v Rakovníku. 
 

  Je věcí chovatele, jak zabezpečí, aby zvíře neuniklo. V případě úniku zvířete není chovatel přítomen v blízkosti 
zvířete.  Zvíře není pod kontrolou nebo dohledem chovatele. 
  Volný pohyb zvířete lze definovat tak, že se vždy jedná o pohyb zvířete, který je pod dohledem jeho chovatele. V 
opačném případě, pohyb zvířete bez jakéhokoliv dohledu jeho chovatele, můžeme považovat za únik zvířete dle § 13 
odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání, jemuž je chovatel povinen zamezit. Pokud fyzická osoba jako chovatel 
neučiní opatření proti úniku zvířat, je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku dle § 27 odst. 2 písm. f) zákona o 
ochraně zvířat proti týrání. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba jako chovatel neučiní opatření proti úniku 
zvířat, je důvodně podezřelá ze spáchání správního deliktu dle § 27a odst. 3 písm. d) zákona o ochraně zvířat 
proti týrání. 
 Z výše uvedeného tedy vyplývá, že volným pohybem zvířete je jeho pohyb, který je vždy pod dohledem chovatele a 
není omezen žádnými technickými prostředky. Volnost tohoto pohybu lze tedy omezit pouze prostřednictvím 
technických prostředků, např.vodítkem.  
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- Obecní úřad Přílepy  vyhlásil  soutěž   :     „Přílepy ve fotografii - 2013“  
 ..krajina, sportovní, spolkový a kulturní život v obci Obec a  její občané Sportovní a kulturní akce.. 
 Začátek soutěže 1.1.2013  -  ukončení (uzávěrka) soutěže neděle 30.6.2013 do 20.00hod 
 Vyhodnocení soutěže proběhne  u příležitosti tradiční „Přílepské pouťové slavnosti“dne 6.7.2013. Všechny 
fotografie budou vystaveny v budově OÚ Přílepy. Soutěže se může zúčastnit každý fotoamatér bez rozdílu věku. 
Soutěžící mohou zaslat maximálně 5 fotografií ve formátu  A4 (nebo na CD, „Flasch disku“ či jiném nosiči). Každá 
fotografie musí mít na zadní straně uvedeno jméno autora, jeho adresu a název fotografie. Fotografie mohou 
soutěžící zaslat, nebo přinést na Obecní úřad Přílepy, Přílepy čp.46, 270 01 Kněževes, nebo E-mailem na adresu:  
prilepy@knezevesko.cz... 
Předáním fotografií dává soutěžící souhlas Obecnímu úřadu Přílepy k použití fotografií bez nároku na autorskou 
odměnu k propagaci obce a Soutěžící zároveň 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  s názvem :  

„ S KNIHOU  DO ...ZEMĚ POHÁDEK…“…čteme večerníčkové a jiné pohádky nejenom na dobrou noc... 
-Soutěž pro čtenáře do 12 let věku…. 
-Soutěž o nejaktivnějšího čtenáře, který přečte nejvíce knih s pohádkovou tématikou…. 
-Soutěž o nejhezčí namalovaný obrázek z přečtených pohádek nebo jinou výtvarnou technikou    
  ztvárněná postavička z pohádek či pohádkový příběh 
-Soutěž bude probíhat od 1.1.2013 do  1.12.2013. 
-Vyhodnocení soutěže bude na předvánočním setkání čtenářů v knihovně v pátek dne  13.12.2013 v 16.00hod. 
 

Informace RŮZNÉ z obce 2012: 
-V okolí obce Přílepy se uhnízdil Čáp černý a volavka popelavá, kteří jsou k vidění  jak přelétávají nad obcí. 
 

STATISTICKÉ  ÚDAJE: V roce 2012 se v obci Přílepy: přihlásilo k trvalému pobytu….1 obyvatel ČR  
                                                                                                           odhlásilo se……………………….……8 obyvatel ČR + 0 CSP  
                                                                                                           narodili se………………..…………….0 obyvatel   
                                                                                                           umřeli.……………………………………2 obyvatelé 
                                                   

Počet obyvatel v obci Přílepy :  na základě podkladů z evidence obyvatel Ministerstva vnitra  k 1.1.2013  
                                                                bylo v obci přihlášeno k trvalému pobytu 200 obyvatel ČR a 9 cizinců 
 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA  -  Kalendárium roku 2013 
Významná jubilea oslaví v roce 2013 spoluobčané : Kuncová Věra, Huňatová Hana, Bičovská Alena, 
Zelenka Jiří, Štěpánková Drahomíra, Kindlová Zdeňka, Hanychová Vlasta, Gregor Vladislav, Knor 
Josef, Suttnerová Jana, Šorsáková Květa, Gregor Zbyněk, Hlaváčová Eva, Čermáková Jana, 
Suttner Zdeněk, Knorová Venuše, Hurtová Věra 
Oslavencům  gratulujeme a přejeme vše nejlepší.  
 

 

Poděkování: 
Děkuji všem občanům, kteří pomáhají  různými  aktivitami zvelebovat či reprezentovat obec Přílepy a kteří dodržují 
pořádek v obci.     
Lenka Daenemarková,   starostka Obce Přílepy 
 

Informace RŮZNÉ  všeobecně z ČR a ze světa : 
►-Dne 17. 2. 2012: Prezident Václav Klaus podepsal ústavní zákon, kterým se zavádí přímá volba hlavy státu.  
►-Dne 15.5.2012 byl zatčen Poslanec a Středočeský hejtman David Rath za přijetí úplatku ve výši sedmi milionu  
korun.  Rath vystoupil z ČSSD, složil mandát zastupitele kraje a skončil i ve funkci středočeského hejtmana. 
Novou středočeskou hejtmankou se stala Zuzana Moravčíková (ČSSD). 
►-Dne 19.9.2012 byla po vetu prezidenta republiky přijata novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií 
(sněmovní tisk 622). Tato novela zavádí řadu nových povinností pro vlastníky nemovitostí i bytových jednotek. 
Jednou z nejvíce diskutovaných je povinnost nechat zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy-zavádí 
povinnost označovat budovy energetickými štítky… 
►-Říjen-Pražské ruzyňské letiště se oficiálně přejmenovalo na Letiště Václava Havla Praha (vláda návrh schválila v březnu). 

►-Říjen- Volby do zastupitelstva Středoč.kraje-novým hejtmanem Středočeského kraje byl zvolen  MVDr.Josef Řihák  
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Připravovaný projekt:  
„Požární nádrž 
Přílepy“ 
odběr vzorků zeminy KNIHOVNA-vánoční nadílka      
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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 17.00 - 18.00 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  17.00 – 18.00 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, přání, podněty, nápady,atd.…sdělte OÚ Přílepy, Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes,  
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