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PROGRAM SETKÁNÍ

Vyhodnocení působení PRO Přílepy 

v letech 2006-2010 

Představení kandidátů do voleb

Volební program a priority

Diskuse



Vyhodnocení 2006-2010

Splnili jsme většinu 

klíčových bodů našeho 

volebního programu



Vyhodnocení 2006-2010

Finanční stabilizace 

obce a rozpočtová 

odpovědnost



Vyhodnocení 2006-2010

Podstatný nárůst 

hodnoty majetku obce 

o min. 
(jen za období 2007-2009) 



Vyhodnocení 2006-2010

Realizace nového 

pavilonu MŠ, 

rozšíření druţiny ZŠ 



Vyhodnocení 2006-2010

Chodník od MŠ 

k autobusové zastávce, 

nákup moderní 

mechanizace pro 

údrţbu obce 



Vyhodnocení 2006-2010

Zlepšení čistoty obce 

a údrţby veřejných 

komunikací a prostranství; 

podpora a rozšíření třídění 

odpadu 



Vyhodnocení 2006-2010

Zklidnění chaotického 

stavebního rozvoje 

obce a nastavení 

pravidel



Vyhodnocení 2006-2010

Studie dopravních 

opatření a příprava 

projektů na jejich 

realizaci 



Vyhodnocení 2006-2010

Zjištění detailního stavu 

vodohospodářské 

infrastruktury – podklad 

pro další rozvoj 



Vyhodnocení 2006-2010

Podpora občanských 

aktivit



Vyhodnocení 2006-2010

Rekonstrukce kapličky 

a jejího interiéru



Vyhodnocení 2006-2010

Nebáli jsme se 

otevřeně říkat pravdu, 

byť nepříjemnou



Zvýšili jsme celkovou 

hodnotu majetku obce

31.12.2006

TOTAL GWP 
€3 100m

TOTAL GWP 
€3 100m

TOTAL GWP 
€3 100m 170 

mil. Kč

Výše celkových aktiv

31.12.2009

143 
mil. Kč



Sníţili jsme zadluţení

31.12.2006

2,7 
mil. Kč

TOTAL GWP 
€3 100m

TOTAL GWP 
€3 100m

TOTAL GWP 
€3 100m

nyní

0,-

TOTAL GWP 
€3 100m

TOTAL GWP 
€3 100m

TOTAL GWP 
€

bankovní úvěry



Zvýšili jsme objem peněz 

připravených na investice

31.12.2006

2,2 
mil. Kč

TOTAL GWP 
€3 100m

TOTAL GWP 
€3 100m

TOTAL GWP 
€3 100m

nyní

18,7 
mil. Kč

Stav běžných účtů



Zvýšili jsme investice do 

ochrany přírody a krajiny

2006

101 
tis. Kč

TOTAL GWP 
€3 100m

TOTAL GWP 
€3 100m

TOTAL GWP 
€3 100m

2009

811 
tis. Kč



Petr Morysek

 pracovník v oblasti řízení kvality

 centrum obce

 40 let, ţenatý, 2 děti

 zkušenosti z obce a veřejné aktivity:

 zastupitel, místostarosta, předseda finančního výboru

 aktivní účast na přípravě a organizaci obecních akcí

 oblast zodpovědnosti:

 finanční řízení, vodohospodářská infrastruktura a sítě



Richard Kapsa

 ekonom, odborník na komunikaci

 areál „Za hřištěm“

 35 let, ţenatý, 2 děti

 zkušenosti z obce a veřejné aktivity:

 zastupitel, místostarosta, předseda stavebního výboru

 velikonoční / vánoční trhy, vánoční koncerty

 oblast zodpovědnosti:

 výstavba, finance, komunikace



Michal Štengl

motoristický publicista

 bytové domy Bemett

 32 let, ţenatý, 2 děti

 zkušenosti z obce a veřejné aktivity:

 zastupitel, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost

 aktivní účast na přípravě a organizaci obecních akcí

 oblast zodpovědnosti:

 doprava, bezpečnost, školství



Pavel Handl, nový kandidát

 interní auditor, procesní konzultant

 areál „Za hřištěm“

 38 let, ţenatý, 2 děti

 zkušenosti z obce a veřejné aktivity:

 spoluzakladadel a předseda dětského fotbalového klubu 

Junior FK Velké Přílepy

 oblast zodpovědnosti:

 finanční řízení, procesní optimalizace, kontrola, sport



Marie Palkosková

 vedoucí oddělení registrace léků

Kamýk

 52 let, vdaná, 2 děti

 zkušenosti z obce a veřejné aktivity:

 zastupitelka, předsedkyně výboru pro ţivotní prostředí

 rekonstrukce kapličky, kulturní akce, nová pravidla ÚP

 oblast zodpovědnosti:

 kultura, územní plánování a ŢP, sociální oblast



Petr Bébr, nový kandidát

 odborník na dopravu a dopr. stavby

 bytové domy Bemett

 30 let, svobodný

 zkušenosti z obce a veřejné aktivity:

 člen stavebního výboru a výboru pro dopravu a bezpečnost

 studie dopravních opatření, nové zastávky

 oblast zodpovědnosti:

 doprava a výstavba



Michal Mihalka, nový kandidát

 student VŠ, městský policista

H-Systém

 23 let, svobodný

 zkušenosti z obce a veřejné aktivity:

 spoluzakladatel amatérského softbalového klubu ve VP

 oblast zodpovědnosti:

 sport, volnočasové aktivity dětí a mládeţe, 

bezpečnost, doprava



Libor Kettner

 podnikatel ve stavebnictví

Praţská ul.

 52 let

 zkušenosti z obce a veřejné aktivity:

 zastupitel, člen stavebního výboru, starosta (1989-90)

 aktivní účast na přípravě a organizaci obecních akcí, divadlo

 oblast zodpovědnosti:

 výstavba, kultura



Josef Ţeníšek, nový kandidát

 soukromý zemědělec a podnikatel

Roztocká ul.

 70 let, ţenatý, 2 děti

 zkušenosti z obce a veřejné aktivity:

 zastupitel (1990-94), rekonstrukce kapličky, park U Rybníčku

 aktivní účast na přípravě a organizaci obecních akcí

 oblast zodpovědnosti:

 ochrana ţivotního prostředí, zdravotnictví, sociální oblast



Volební program

Volební strana číslo 



Řízení a správa obce

Zabezpečíme obsazení výborů 

a komisí při obecním zastupitelstvu 

odborníky

Informovanost občanů o činnosti 

zastupitelstva, aktivitách obce či 

rozpočtu bude nadále naší prioritou

Postupný udrţitelný rozvoj 



Finance a právo

Budeme dále dbát na rozpočtovou 

odpovědnost a finanční stabilitu

Budeme nadále hledat moţnosti 

provozních úspor, aby co nejvíce 

prostředků mohlo jít na potřebné 

investice

Aktivně budeme vyhledávat podporu 

pro naše obecní investice 



Školství

Řádné fungování školy a školky; 

poskytneme prostředky na opravy 

a investice do dalšího rozvoje 

Budeme prosazovat rozšíření sluţeb 

pro děti a jejich rodiče v MŠ i ZŠ

Zajistíme rozšíření kapacity základní 

školy přístavbou či vestavbou 

nových prostor



Sluţby a zdravotnictví

Podpoříme rozvoj sluţeb v obci 

a jejím okolí

Rozšíříme sociální sluţby pro 

potřebné občany

Budeme propagovat sluţby v obci

Podpoříme vybudování ordinace 

dětského lékaře



Doprava a bezpečnost

Zajistíme rekonstrukci nejvíce 

poničených povrchů ulic (investiční 

náročnost cca 10 mil. Kč)

Budeme dále prosazovat zvýšení 

kapacity MHD

Budeme realizovat opatření na 

zvyšování bezpečnosti dle studie 

dopravních opatření 



Doprava a bezpečnost

Instalace sledovacích kamer v obci 

se záznamem v rizikových místech 

Rozšíření počtu obecních policistů 

a jejich vybavení 



Péče o vzhled obce a ŢP 

Další rozvoj třídění odpadu

Aktivní postup proti vznikajícím 

černým skládkám a nepořádku 

Péče o obecní a veřejná prostranství

Kultivace pozemků v centru obce pro 

procházky a odpočinek



Výstavba a infrastruktura

Rozšíření čistírny odpadních vod 

a kanalizace (cca 40 mil. Kč) 

Posílení přivaděče vody do vodojemu 

(cca 12 mil. Kč)

Posílení vodovodního řadu v obci pro 

zvýšení tlaku vody

Zamezíme další překotné výstavbě



Výstavba a infrastruktura

Povinnost nových investorů přispět 

na rozvoj infrastruktury 

Výstavba hřišť pro děti a mládeţ 

v exponovaných částech obce

Výběr nového provozovatele 

vodovodu a kanalizace



Kultura a sport

Rozšíření provozu kina 

Podpora místních organizací, spolků 

a sdruţení při pořádání dětských, 

dobročinných a nekomerčních aktivit

Provoz knihovny i jako veřejného 

místa pro přístup k internetu

Vyuţití pozemku vedle fotbal. hřiště 

pro multifunkční sportovní areál



PROč volit

 PROtoţe sázíme na profesionalitu našich 

kandidátů. 

 PROtoţe budeme odpovědně hospodařit 

a nechceme zadluţovat obec. 

 PROtoţe plníme svůj volební program a stanovíme 

si realistické cíle. 

 PROtoţe hájíme zájmy obce a jejích občanů 

a nikoli soukromých investorů.




