Zápis
z Valné hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 10.4.2017
v obci Číčovice.

Program:
1. Zahájení a prezence účastníků.
2. Kontrola zápisu z VH, která se konala dne 6.3.2017 v obci Pletený Újezd.
3. Volba ověřovatelů zápisu.
4. Odsouhlasení finančního daru Letiště V. Havla Praha, a.s. na rok 2017 a podpis „Darovací
smlouvy“.
5. Předání publikací „ Cykloprůvodce Středočeským krajem“ a spuštění aplikace „Na kolei i
pěšky“.
6. Legislativní stav žádostí o MDT /2017.
7. Technicko – organizační zajištění zájezdu MÚLP na Svatou Horu, 18.5.2017.
- počty účastníků
- program zájezdu
- odjezd autobusu z jednotlivých členských obcí
- příspěvek účastníků na zájezd 150,-Kč
- oběd v místě zájezdu
8. Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2.
9. Organizační a různé.
-Žádost o dotaci z Programu parky nadace K. Komárka. S odvoláním na program jednání VH
ze dne 14.11.2016. Týká se revitalizace okolí Dolního rybníka a Náměstí ve městě Buštěhrad.
- Publikování článku „ Mikroregion Údolí Lidického Potoka informuje“ v obecních a městském
zpravodaji.
- Termín a místo konání příští VH MÚLP.
K bodu 1.
VH zahájila předsedkyně Ing. Jana Nedvědová, která přivítala přítomné představitele členských obcí
mikroregionu. Konstatovala, že jsou přítomni všichni představitelé členských obcí a města.
K bodu2.
Byla provedena kontrola zápisu z minulé VH, která se konala dne 6.3.2017 v obci Pletený Újezd.
K zápisu nebylo ze strany ověřovatelů, ani přítomných, žádných připomínek a zápis byl schválen.
Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu 3.
Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny: starostka obce Číčovice, paní J. Čtrnáctá a starostka města
Buštěhrad, paní Ing. arch. D. Javorčeková.
Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu 4.
VH odsouhlasila přijetí finančního daru od Letiště Praha, a.s. pro rok 2017, ve výši 3mil. Kč.

-2V průběhu VH byla podepsána „Darovací smlouva mezi Letištěm Praha, a.s. a Mikroregionem Údolí
Lidického Potoka“ na rok 2017. Pan RNDr. M. Oplt, CSc, byl pověřen smlouvu předat vedení Letiště
Praha, a.s. (pozn. předmětná Smlouva byla obratem předána).
Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu 5.
Přítomným byla na VH v počtu 10 ks pro každou členskou obec, předána publikace „Cykloturistický
průvodce – Praha a Střední Čechy“. Na str. 6, tedy hned v úvodu uvedené publikace, je uvedena
prezence mikroregionu. Její součástí je spuštění aplikace „Na kole i pěšky“, která pokrývá všechny
členské obce mikroregionu. Každá členská obce mikroregionu zaplatí za publikaci 1.210,-Kč. Způsob
platby dohodne účetní mikroregionu, paní L. Libertinová.
Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu 6.
Místopředsedkyně mikroregionu a starostka obce Stehelčeves, paní J. Štancová, informovala VH o
legislativním stavu žádostí k MDT/ 2017. VH vzala informaci na vědomí.
K bodu 7.
Byla schválena informace o technicko-organizačním zajištění zájezdu mikroregonu na Svatou Horu,
který se uskuteční dne 18.5.2017. Informace byla rozeslána e-mailem dne 11.4.2017 a zůstává beze
změny v platnosti.
Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu 8.
VH vzala na vědomí „Rozpočtové opatření č. 1. VH schválila „Rozpočtové opatření č. 2“. Oba
dokumenty byly rozeslány elektronickou poštou 3.4.2017.
Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu 9.
-„Žádost o dotaci z Programu parky nadace Karla Komárka“, kterou pod záštitou MÚLP podalo město
Buštěhrad, (viz. e-mail Ing. arch. D. Javorčekové z 3.4.2017). Krátký výklad k uvedené žádosti, podala
starostka města Buštěhrad paní Ing. arch. D. Javorčeková. VH předložila dokument pod názvem
„Buštěhrad Revitalizace okolí Dolního rybníka a Náměstí“. (Projektový záměr a výstup z veřejného
plánování). Uvedený dokument je součástí tohoto zápisu. Pozn. Předmětný záměr projednala a
odsouhlasila VH MÚLP dne 14.11.2016, bod č. 7 programu.
Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

-VH odsouhlasila a doporučila redakčním radám obecních a městského zpravodaje, prostřednictvím
starostek a starostů, publikování článku „Mikroregion Údolí Lidického Potoka informuje“, který byl
členským obcím a městu rozeslán 13.4.2017, elektronickou poštou a jehož smyslem je další
představení mikroregionu a jeho činnosti. VH tento úkol vyhodnotí.
Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

-3-Příští VH MÚLP se bude konat dne 15.5.2017, v obci Hřebeč, od 15.00hod. Program VH bude včas
rozeslán, ale na jednání bude kromě rutinních bodů, zařazen s největší pravděpodobností pouze
jeden bod a to vystoupení místopředsedy představenstva Letiště Praha, a.s. pana Ing. J. Krause. Na
základě předběžného jednání bude VH seznámena se současným stavem, ale i s perspektivou rozvoje
Letiště Praha, a.s. V té souvislosti by bylo vhodné si připravit otázky do diskuse s panem Ing. J.
Krausem.
Usnesení:
1. VH odsouhlasila bez připomínek zápis z VH, která se konala dne 6.3. 2017 v obci Pletený
Újezd.
2. VH zvolila za ověřovatelky zápisu starostku obce Číčovice, paní J. Čtrnáctou a starostku města
Buštěhrad, paní Ing. Arch. D. Javorčekovou.
3.

VH odsouhlasila přijetí finančního daru od Letiště Praha, a.s. na rok 2017, ve výši 3 ml. Kč
Pověřila pana RNDr. M. Oplta, CSc., předat podepsanou „Darovací smlouvu mezi Letištěm
Praha, a.s. a Mikroregionem Údolí Lidického Potoka na rok 2017“ vedení Letiště Praha, a.s.

4. Představitelé členských obcí převzali publikaci „Cykloturistický Průvodce – Praha a Střední
Čechy“, každý v počtu 10 výtisků a potvrdili spuštění aplikace „Na kole i pěšky“.
5. VH vzala na vědomí informaci o legislativním stavu žádostí o MDT / 2017.
6. VH odsouhlasila technicko–organizační zajištění zájezdu mikroregionu na Svatou Horu, který
se uskuteční 15.5.2017.
7. VH vzala na vědomí Rozpočtové opatření č.1.
8. VH odsouhlasila Rozpočtové opatření č.2.
9. VH odsouhlasila podání žádosti o dotaci z Programu parky nadace Karla Komárka, kterou se
zajištěním MÚLP, podalo město Buštěhrad. Jde o město Buštěhrad, Revitalizace okolí Dolního
rybníka a Náměstí.
10. VH doporučila a odsouhlasila publikování článku „Mikroregion Údolí Lidického Potoka
informuje“ v obecních a městském zpravodaji.
11. Příští VH MÚLP se bude konat dne 15.5.2017 v obci Hřebeč, od 15.00hod.

Ing. Jana Nedvědová
předsedkyně
V Buštěhradě, 22.4.2017.

