
                                                             Zápis 

            z VH MÚLP, která se konala dne 11.9.2017 ve městě Buštěhrad. 

 

Program: 

1. Zahájení, přivítání přítomných a prezence účasti. 

2. Kontrola zápisu z minulé VH MÚLP, která se konala dne 5.6.2017 v obci 

Stehelčeves. (Ověřovatelkami zápisu jsou starostka obce Číčovice, paní J. 

Čtrnáctá a starostka města Buštěhrad, paní Ing. arch. D. Javorčeková).  

3. Volba ověřovatelů zápisu. 

4. Informace k projektu „Pořízení kompostérů pro obyvatele MÚLP“. Byla 

pozvána paní Ing. Irena Lapešová, jednatelka „TNT Consulting s.r.o.“. 

5. Návrh další etapy prací na základě „Vyhledávací a technické studie 

cyklotras a cyklostezek na území MÚLP“. Byl pozván Ing. Josef Filip, Ph.D. 

„Projekce dopravní s.r.o.“. 

6. Zhodnocení MDT, jaro 2017 a vyhlášení MDT, podzim 2017. 

Místopředsedkyně  MÚLP a starostka obce Stehelčeves, paní J. Štancová. 

7. Plánované setkání  s panem Ing. Věslavem Michalíkem CSc.,  radním SKÚ 

pro regionální rozvoj, se pro jeho zaneprázdnění odkládá na některou 

z příštích VH MÚLP. 

8. Organizační a různé. 

 

1. VH zahájila předsedkyně mikroregionu paní Ing. Jana Nedvědová. 

Přivítala přítomné představitele členských obcí. Nezúčastnila se obec 

Hřebeč, která se z jednání VH omluvila. Dále byli přivítáni hosté VH, paní 

Ing. Irena Lapešová, jednatelka a obchodní ředitelka TNT consulting s.r.o.  

a pan Ing. Josef Filip,Ph.D., Projekce dopravní Filip s.r.o. 
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2. Byla provedena kontrola zápisu z minulé VH, která se konala dne 

5.6.2017 v obci Stehelčeves. K zápisu nebylo ze strany ověřovatelů, ani 

přítomných, žádných připomínek a zápis byl jednohlasně schválen. 

Pro: 9                                            Proti: 0                            Zdržel se: 0 

 

3. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni, pan Bohumil Procházka, starosta obce 

Makotřasy a pan Luboš Košák, starosta obce Malé Přítočno. 

Pro: 9                                            Proti: 0                            Zdržel se: 0       

 

4. K tomuto bodu vystoupila paní Ing. Irena Lapešová. Informovala o dotaci 

na kompostéry- 68. Výzva OPŽP. Žádost mikroregionu o dotaci byla řádně 

podána. Nyní se očekává vyhodnocení ze strany OPŽP. Výsledek by měl 

být znám 29.1.2018. Pokud bude naše žádost schválená, bude následovat 

VŘ na dodavatele. Na jaře 2018 by kompostéry měly být k disposici 

občanům. 

V další části svého vystoupení, podala paní Ing. Lapešová informaci o 

nové dotační výzvě z OPŽP na sběrné dvory a sběrná místa. V současné 

době je vypsána dotační výzva OPŽP č. 69. Pokud by některá z našich 

 členských obcí měla o tuto výzvu zájem, je TNT consulting s.r.o. 

připravena v této věci pomoci, včetně zpracování předběžného výpočtu 

možných nákladů. Kontakt:TNT consulting s.r.o., Dobronická 1257, 148 

00Praha 4. 

Tel. 222364029, Mob. 777 077 187. E-mail: Lapesova@tntconsulting.cz. 

      Pro: 9                                           Proti: 0                              Zdržel se: 0      

 

5. Ing. J. Filip, Ph.D.,  který byl pozván k tomuto bodu jednání VH, ve 

stručnosti uvedl zásady zpracování „ Vyhledávací a technické studie“, 

která byla poskytnuta všem členským obcím mikroregionu 

k prostudování. 

Další postup prací by měl být následující: 

- Zajistit geodetické zaměření celé zvolené trasy, předložené ve studii. 

Do tohoto zaměření provést soutisk s katastrem a pokračovat 

následujícím způsobem. 

mailto:Lapesova@tntconsulting.cz
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- Bez ohledu na řešení projektové dokumentace pro územní řízení a 

stavební povolení jednotlivých částí je nutné a nezbytné zahájit 

jednání s vlastníky dotčených pozemků. 

- Bez ohledu na majetkoprávní řešení je vhodné postupovat dále tak, že 

se budou tvořit jednotlivé části projektu. Jako logické řešení celé 

oblasti a mikroregionu se jeví začít tam, kde je infrastruktura 

nejsilnější. Tedy od obce Lidice směrem k obci Hřebeč. Stávající síť 

kvalitních polních cest umožňuje provoz cyklistů a je nutné pouze 

dobudování části této cesty. Toto by byl první krok. 

- Další části projektu by bylo po dokončení výše zmíněné trasy, její 

pokračování Hřebeč- Dolany. 

- Následovalo by vybudování stezek až do Pleteného Újezdu. Zde jsou 

problémy s pozemky ŘSD. 

- Poslední částí by byla propojka na Pavlov. 

Uvedené práce budou vyžadovat velmi aktivní spolupráci mezi 

mikroregionem a společností Projekce dopravní Filip s.r.o. Kontakt: 

josef.filip@pdprojekce.cz,  tel. 416 831 624. 

      Pro: 9                                              Proti: 0                                    Zdržel se:  0 

 

6. K tomuto bodu programu vystoupila paní J. Štancová, místopředsedkyně 

mikroregionu a starostka obce Stehelčeves. Zhodnotila jarní kolo MDT/ 

2017 a informovala o vyhlášení podzimního kola MDT/2017. VH po té 

jeho vyhlášení schválila. Žádost musí být podána na předepsaném 

formuláři a musí obsahovat všechny povinné přílohy uvedené žádosti. 

Žádost včetně příloh musí být označena „Malý dotační titul podzim 2017“ 

a doručena osobně, nebo poštou na adresu: OÚ Stehelčeves, Hlavní 43, 

273 42 Stehelčeves. 

Termín doručení žádosti je od 15.9.2017 do 3.10.2017 do 16.00hod.  

Podpořeny mohou být akce pořádané v období od 1.9.2017 do  

                                                     

mailto:josef.filip@pdprojekce.cz
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1.12.2017. Vyplnění závěrečné zprávy a vyúčtování je stanoveno 

nejpozději do 31.1.2018. Součásti bude i  fotodokum. O výběru                                        

projektů vhodných ke spolufinancování rozhodne hodnotící  komise do 

15.10.2017 a výsledky budou zveřejněny na stránkách www.mulp.cz. 

Příslušné přílohy k MDT, podzim 2017, jsou rozeslány el.poštou.  

      Pro: 9                                             Proti: 0                                  Zdržel se: 0      

 

7. VH vzala na vědomí, že radní pro regionální rozvoj SKÚ pan Ing. Věslav 

Michalík,  CSc., se nemohl pro pracovní zaneprázdnění této VH zúčastnit. 

Bylo odsouhlaseno, aby byl pozván na nejbližší VH, tedy 30.10.2017.  

Pro: 9                                            Proti: 0                                   Zdržel se: 0    

 

8. -VH projednala a odsouhlasila „Smlouvu o monitoringu a službách“ ve 

věci kanalizace a ČOV v obcích Dolany a V. Přítočno. Smlouva byla 

uzavřena mezi dodavatelem „Středočeské vodárny a.s.“ a  

„Mikroregionem Údolí Lidického Potoka“ jako odběratelem. Uvedená 

smlouva je přílohou tohoto zápisu. 

Pro: 9                                             Proti: 0                                 Zdržel se: 0          

 

-VH vzala na vědomí ukončení oboustrannou dohodou „Dohody o 

provedení práce“ s paní L.L., která byla uzavřena dne 12.12.2016, týkající 

se kompletního zpracování účetnictví a administraci webu ke dni 

31.8.2017. Z důvodu ukončení „Dohody o provedení práce“s paní L. L. VH 

jednomyslně schválila ukončení zasílání podílu na mzdu účetní pro obce 

Dolany a V. Přítočno. Měsíční příspěvek tak činil pro každou obec 2.000,-

Kč. Za měsíc září již nebude příspěvek avizován. 

VH projednala návrh Smlouvy o automatizovaném zpracování dat vč. 

ceníku prací s firmou Linda Libertinová, Lípová 429, 273 43 Buštěhrad, IČ 

06096034, týkající se hlavně zpracování účetnictví. VH tuto smlouvu 

jednohlasně  schválila a pověřuje předsedkyni mikroregionu k jejímu 

podpisu. 

      Pro: 9                                           Proti: 0                                   Zdržel se: 0       

 

http://www.mulp.cz/
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- Starosta obce V. Přítočno, pan Jan Burger seznámil VH se žádostí manželů 

J. a Judr. V. G. se žádostí ze dne 6.6.2017 o prominutí úhrady dlužné 

částky ve výši 5.735,-Kč, za vyúčtování stočného 

za rok 2016. VH byla seznámena s tím, že odběratel měl možnost si podle 

Všeobecných obchodních podmínek pro odvádění odpadních vod /čl.6 

bod 6.4/ osadit si na své náklady odpočtový vodoměr tzv. zálivku, což se 

nestalo a není tak možné zjistit množství odpadní vody, která byla 

odvedena do kanalizace. Vycházeje z těchto zjištění VH MÚLP 

předmětnou žádost zamítla. 

   Pro: 9                                                    Proti: 0                                    Zdržel se: 0 

                  

- Na základě diskusního vystoupení starostky obce Lidice, paní Veroniky 

Kellerové, se mikroregion bude zabývat otázkou zpoplatňování úseků 

dálnic na nichž je uplatňována výluka ať již ze stavebních, nebo jiných 

důvodů.  

   Pro: 9                                                    Proti: 0                                    Zdržel se: 0   

 

- VH pověřila starostu obce Pletený Újezd, pana J. Kolbeka a RNDr pana 

M. Oplta CSc, jednáním s Magistrátem města Kladna, ve věci Ochrany 

osobních údajů, podle Evropské Unie GDPR. Tento požadavek EU by 

měl vstoupit v platnost kolem 25.5.2018 a jak bylo oznámeno, 

vztahuje se na všechny členské obce mikroregionu. Půjde tedy o 

projednání možné i smluvní spolupráce s Magistrátem města Kladna 

v této věci. 

   Pro: 9                                                    Proti: 0                                    Zdržel se: 0 

 

   Usnesení: 

1. VH odsouhlasila bez připomínek zápis z VH, která se konala dne 5.6.2017 

v obci Stehelčeves. 

2. VH zvolila jako ověřovatele zápisu pana Bohumila Procházku, starostu 

obce Makotřasy a pana Luboše Košáka, starostu obce M. Přítočno. 
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3. VH vzala na vědomí informaci týkající se vývoje  projektu „Pořízení 

kompostérů pro obyvatele MÚLP“ a dále informaci o nové dotační výzvě 

z OPŽP na sběrné dvory a sběrná místa. 

4. VH odsouhlasila další postup projekčních prací vyplývající z  „Vyhledávací 

a technické studie cyklotras a cyklostezek na území MÚLP“. Vyzvala 

zainteresované členské obce k aktivní spolupráci. 

5. VH odsouhlasila vyhlášení MDT, podzim 2017, včetně termínů podání              

žádostí od 15.9.2017 do 3.10.2017. Podrobné údaje k MDT byly zaslány 

členským obcím elektronickou poštou a jsou také přílohou tohoto zápisu. 

6. VH souhlasila, aby na příští VH, která se bude konat dne 30.10.2017, byl    

pozván radní pro regionální rozvoj SKÚ, pan Ing. Věslav Michalík CSc. 

 

7. - VH vzala na vědomí ukončení oboustrannou dohodou, Dohody o 

provedení práce s paní L. L., uzavřenou dne 12.12.2016, týkající se    

kompletního zpracování účetnictví a administraci webu, ke dni  

31.8.2017. 

            Z důvodu ukončení Dohody o provedení práce s paní L. L.,   

VH jednomyslně schválila ukončení zasílání podílu na mzdu účetní pro 

obce Dolany a V. Přítočno. Měsíční příspěvek činil pro každou obec 

2.000,-Kč. Za měsíc září již nebude příspěvek avizován. 

VH jednomyslně schválila a pověřuje předsedkyni mikroregionu 

k podpisu Smlouvy o automatizovaném zpracování dat vč .ceníku prací 

s firmou Linda Libertinová, Lípová 429, 273 43 Buštěhrad, IČ 06096034. 

- VH po projednání zamítla žádost manželů J. a JUDr. V. G., týkající se 

prominutí úhrady dlužné částky ve výši 5.735,-Kč, za vyúčtování 

stočného za rok 2016. 
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- VH pověřila pana J. Kolbeka, starostu obce Pletený Újezd a pana 

RNDr. M. Oplta, CSc. jednáním s Magistrátem města Kladna ve věci 

Ochrany osobních údajů, podle EU GDPR. 

- MÚLP se bude zabývat problematikou zpoplatňování úseků dálnic, na 

nichž je stavební výluka, ale i jiné technické problémy. 

                                                         

                                                                  Ing. Jana Nedvědová 

                                                                       předsedkyně 

RNDr. M. Oplt ,CSc. 

Buštěhrad, 26.9.2017  


