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 Zabezpečíme snížení zadluženosti obce tak, aby mohla co nejvíce prostředků věnovat na investice.  Aktivně budeme vyhledávat 
podporu pro obecní investice (evropské a státní dotace, příspěvky od místních podnikatelů a zejména realitních investorů vůči 
obci atp.).  Podpoříme rozšíření školky či zajištění nových prostor pro zvýšení její kapacity.  Navrhneme rozšíření a zpřísnění 
architektonických pravidel daných územním plánem pro další zástavbu obce.  Zamezíme další překotné výstavbě v obci a jejím
okolí, která nebude provázena rozvojem veřejných služeb a vyřešením dopravní situace v regionu.  Přivedeme do výborů a komisí 
při obecním zastupitelstvu odborníky, kteří jsou ochotni ve svém volném čase pomoci naší obci.  Zapojíme aktivně zastupitele 
a další odborníky do diskuse s občany. 

Detailní vyhodnocení plnění volebního programu naleznete na www.PROPrilepy.cz.

Jak jsme splnili volební program z roku 2006?

Sdružení nezávislých kandidátů 

Vážení spoluobčané,

před čtyřmi lety jsme vás oslovili poprvé před komunálními volbami do obecního zastupitelstva Velkých Přílep. Všichni jsme šli 
v podstatě do neznáma obdařeni nadšením a spoustou ideálů. Přes nečekané překážky se vedení obce zvolenému z kandidátky 
PRO Přílepy podařilo realizovat naprostou většinu klíčových bodů předchozího volebního programu. Za zmínku stojí mimo jiné 
po desítkách let zdvojnásobení kapacity naší mateřské školy, rekonstrukce školní družiny, rekonstrukce fotbalových kabin, příprava 
projektu rozšíření ČOV a nezávislé zmapování celé vodovodní a kanalizační sítě obce, které nyní umožňuje zahájit práce na posílení 
vodovodu a tlaku vody, navýšení počtu autobusových spojení směrem na Prahu, opravy komunikací, rekonstrukce a modernizace 
autobusové zastávky/točny v centru obce včetně nové kryté čekárny a podobně. Již podruhé tedy před vás předstupuje kandidátka 
Sdružení nezávislých kandidátů PRO Přílepy. Zahrnuje jak většinu klíčových a nejaktivnějších zastupitelů zvolených v předchozích 
volbách, tak i nové tváře, které svou profesní specializací mohou pomoci při řešení každodenních problémů naší obce. 

Právě na profesionální erudici z nejrůznějších sfér ekonomického a společenského života sázíme jako na jediné možné řešení 
pro budoucnost obce. Jedním z kritérií výběru nových kandidátů bylo to, že v minulosti přispívali svou činností k veřejně prospěšným 
či společenským aktivitám pro obec a její občany. Věříme, že i letos přijdete k volbám v co největším počtu a přejeme vám mnoho 
osobních i pracovních úspěchů a spokojený život v naší obci.

Děkujeme všem, kteří se rozhodnete dát nám svůj hlas.

 Vaši kandidáti PRO Přílepy

Komunální volby 2010

Naše největší úspěchy   Finanční stabilizace obce (doplacení nemalých dluhů, vytvoření rezerv 
na předfinancování a spolufinancování dotací) a rozpočtová odpovědnost 
při neustálém tlaku na zvyšování výdajů 

  Podstatný nárůst hodnoty majetku obce o 21 milionů Kč 
(jen za období 2007–2009) 

  Realizace nového pavilonu mateřské školy a zdvojnásobení kapacity, 
rozšíření družiny ZŠ

  Chodník od MŠ k autobusové zastávce, nákup moderní mechanizace 
pro údržbu obce 

  Zlepšení čistoty obce a údržby veřejných komunikací a prostranství; 
podpora a rozšíření třídění odpadu 

  Zklidnění chaotického stavebního rozvoje obce a nastavení pravidel 
dalšího rozvoje 

  Studie dopravních opatření a příprava projektů na jejich realizaci 

  Zjištění detailního stavu vodohospodářské infrastruktury obce jakožto 
zásadního podkladu pro řešení problémů a pro rozvojové projekty 

  Podpora občanských aktivit: kaplička v Kamýku, park V Lipkách 
a park U studánky, juniorský fotbalový klub, obecní plesy a mnoho 
dalších sportovních i kulturních akcí a aktivit…

15. a 16. října 2010



Naši kandidáti 

Ing. Michal Štengl
motoristický 
publicista 

Ing. Pavel Handl 
interní auditor 
a procesní konzultant 

Ing. Marie Palkosková  
vedoucí oddělení 
registrace léků

Ing. Petr Bébr
odborník na dopravu 
a dopravní stavby 

Michal Mihalka 
student VŠ
a městský policista 

Libor Kettner
podnikatel 
ve stavebnictví 

Josef Ženíšek 
soukromý zemědělec
a podnikatel

Poznejte naše kandidáty a program osobně! 
12. října 2010 se koná předvolební setkání, na němž 
Sdružení nezávislých kandidátů PRO Přílepy veřejně 
představí svůj volební program a jeho zástupci s vámi 
budou diskutovat o problémech, které naši obec trápí. 
Setkání se koná v kinosále od 19.00 hodin. 

Kancelář pro uvádění fám na pravu míru
Vzhledem k tomu, že se o našich kandidátech a aktivitách 
v zastupitestvu začaly šířit nepodložené fámy, zřídili jsme na našich 
stránkách www.proprilepy.cz Kancelář pro uvádění fám na pravou 
míru. Některým lidem se asi nelíbí, že jsme v mnoha věcech začali 
dělat pořádek. Chcete znát skutečnou pravdu? Obraťte se na naši 
kancelář. 

Proč přijít k volbám 
Jedná se o nejdůležitější volby přímo ovlivňující obec a váš život 
v ní. Svou účastí ve volbách zřetelně deklarujete svůj zájem o obec 
a její rozvoj. Váš hlas může rozhodnout o pokračování pozitivních 
změn v obci. Svým preferenčním hlasem můžete pomoci prosadit 
svého kandidáta, o němž se domníváte, že jeho působení 
v zastupitelstvu bude nejvíce pro obec přínosné.

Proč volit PRO Přílepy? 
Plníme program a rozumíme problémům obce.Máme 
realistické plány a chceme řešit klíčové problémy obce. 
Výsledky naší práce jsou vidět a snažíme se nejen 
o kvantitu, ale hlavně o kvalitu.Našimi kandidáty jsou 
profesionálové ve svých oborech. Dbáme na pravidla 
rozpočtové odpovědnosti a omezujeme požadavky 
na zbytné výdaje.Pracujeme a hlasujeme konzistentně 
pro zájmy obce a jejich občanů a nikoli pro soukromé 
zájmy investorů.Klademe důraz na podporu dětí 
a mládeže a jejich smysluplných aktivit.Naši kandidáti 
svým známým „nepřihrávají malou domů“ na úkor obce 
a jejích obyvatel.Mluvíme otevřeně i o problémových 
věcech a nebojíme se je řešit.Naši kandidáti nejsou 
existenčně závislí na příjmech od obce a vyvíjejí ve svém 
volném čase pro obec či její občany dlouhodobě řadu 
aktivit.Zastupujeme různé části obce a všechny 
generace občanů.

Ing. Petr Morysek 
pracovník v oblasti 
řízení kvality, IT

místostarosta a správce 
rozpočtu, zastupitel, 
v minulosti předseda 
fi nančního výboru  

Ing. Richard Kapsa 
ekonom, odborník 
na komunikaci 

zastupitel, předseda 
stavebního výboru, 
v minulosti místostarosta, 
člen kontrolního výboru  

zastupitel, předseda 
dopravního výboru

nový kandidát, předseda 
Junior FKVP – dětský fotbal  

zastupitelka, předsedkyně 
výboru pro životní prostře-
dí, v minulosti předsedkyně 
stavebního výboru

nový kandidát, člen 
dopravního výboru, 
člen stavebního výboru

nový kandidát, 
spoluzakladatel 
softbalového klubu ve VP

člen stavebního výboru, 
v minulosti zastupitel,
starosta

nový kandidát, v minulosti 
zastupitel

zkušenosti s řízením obce

Klíčové body našeho volebního programu 
 Rozšíření čistírny odpadních vod a kanalizace, dokončení zahájeného procesu (investice cca 40 mil. Kč) 
 Posílení přivaděče vody do přílepského vodojemu, příprava a realizace (investice cca 12 mil. Kč) 
 Posílení vodovodního řadu v obci a zvýšení tlaku vody (investice cca  8 mil. Kč) 
 Zajištění fi nancí pro obecní investice (evropské a státní dotace, příspěvky od místních podnikatelů 
 a zejména realitních investorů apod.) minimálně stejně úspěšně jako v předchozím volebním období 
 Zvyšování bezpečnosti dopravy – realizace opatření z již zpracované dopravní studie 
 Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, podpora sportu 
 Posílení MHD 
 Rekonstrukce nejvíce poničených povrchů ulic (investice cca 10 mil. Kč) 
 Dobudování chodníků a parkovacích stání v obci 
 Stejně jako po předchozích volbách nedovolíme další překotnou výstavbu 
 Výstavba musí být provázena rozvojem veřejných služeb a vyřešením dopravní situace v regionu 
 Finanční stabilita obce a přísná rozpočtová kázeň
 Pokračování v plnění dlouhodobých cílů z roku 2006 
 Kultivace pozemků v centru obce pro procházky a odpočinek

Plný text volebního programu je k dispozici na internetových stránkách


