
         Zápis  z Valné hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se    

                                  konala dne 15.5.2017, v obci Hřebeč. 

 

 

Program: 

1. Zahájení,  přivítání  přítomných a místopředsedy představenstva Letiště 

Praha, a.s. pana Ing. Jiřího Krause. 

2. Kontrola zápisu z minulé VH, která se konala dne 10.4.2017 v obci Číčovice. 

3. Volba ověřovatelů zápisu. 

4. Informace pana Ing. Jiřího Krause, místopředsedy představenstva Letiště 

Praha, a.s. o Letišti Praha,a.s. a  jeho dalším vývoji, včetně další spolupráce 

s MÚLP. 

5. Informativní vystoupení pana Bc. Petra Plachkého, regionálního manažera 

JRK BioWaste Management, s.r.o. k možnosti využití 68. výzvy na podporu 

domácího kompostování. 

6. Převzetí „Studie cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu Údolí 

Lidického Potoka“ a stanovení dalšího postupu. 

7. Závěrečná informace k zájezdu MÚLP dne 18.5.2017 na Svatou Horu. 

8. Organizační a různé. 

9. Závěr VH a odsouhlasení termínu a místa konání příští VH MÚLP. 

 

K bodu 1. 

VH zahájila místopředsedkyně mikroregionu paní J. Štancová, která přivítala 

představitele členských obcí, dále hosty pozvané na VH, pana ing. J. Krause, 

místopředsedu představenstva Letiště Praha a.s. a paní Hanu van der Hoeven, 

manažerku pro externí komunikaci. 
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K bodu 2. 

Byla provedena kontrola zápisu z minulé VH, která se konala dne 10.4.2017 

v obci Číčovice. K zápisu nebylo ze strany ověřovatelů, ani přítomných, žádných 

připomínek a zápis byl schválen. 

Pro: 10                                                  Zdržel se: 0                                    Proti: 0 

K bodu 3. 

Za ověřovatele zápisu byli zvoleni: paní P. Piskáčková,  starostka obce Hřebeč a 

pan B. Procházka, starosta obce Makotřasy. 

Pro: 10                                                  Zdržel se: 0                                    Proti: 0 

K bodu 4. 

Na pozvání mikroregionu se VH zúčastnil pan ing. J. Kraus, místopředseda 

představenstva Letiště Praha a.s. Ve svém vystoupení informoval o současném, 

ale i perspektivním vývoji Letiště Praha a.s. Počet odbavených pasažérů za rok 

2016 se pohyboval kolem 13.milionů, což nejlépe ukazuje na náročnost práce 

Letiště Praha a.s. Po vybudování hlavní paralelní dráhy, by se mohl počet 

pasažérů pohybovat kolem 20.milionů. V této souvislosti akcentoval pan ing. J. 

Kraus problematiku dopadu provozu Letiště Praha a.s. na životní prostředí, ať 

již z hlediska  hlukových norem, nebo dopadu na floru a faunu v bezprostřední 

blízkosti letiště. V té souvislosti uvítal námět z diskuze k tomuto tématu, kterým  

je vyhodnocování dopadů emisí z provozu letadel na obyvatele žijící 

v bezprostředním sousedství,  ale i v širším okolí letiště. V další části svého 

vystoupení ujistil pan ing. J. Kraus přítomné o zájmu Letiště Praha, a.s. dále 

spolupracovat s obcemi v okolí letiště, tedy i s naším mikroregionem. Tuto 

spolupráci velmi pozitivně ocenil jako přínosnou pro obě strany. Zmínil se o 

finanční podpoře této spolupráce i v dalším období. 

V rámci diskuze odpověděl pan ing. J. Kraus na některé koncepční ale i 

technicko –organizační otázky. Byla diskutována např. problematika 

současného a neúnosného dopravního spojení Letiště Praha, a.s s hlavním 

městem Prahou. 

Na závěr bylo konstatováno, že podobná setkání jsou pro obě strany přínosná a 

ve vhodném časovém horizontu se budou opakovat. 
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K bodu 5. 

K tomuto bodu vystoupil pan Petr Plachký, regionální manažer JRK BioWaste 

Management s.r.o. Praha. Sídlo/ HQ: Praha 4, Na Zámecké 1518/ 9, PSČ 140 

00ČR. Mob. +420 731488 382. Uvedená společnost je certifikována na 

požadavky norem ISO 9001 a ISO 1401: 2004. 

Byla představena možnost společného projektu mikroregionu s cílem 

pořízení domácích kompostérů pro předcházení vzniku odpadů 

z domácností. 

Podmínky projektu- minimální výše výdajů 500 000Kč,- bez DPH a po 5-leté 

době udržitelnosti darování kompostérů občanům bezúplatně. Výhody 

projektu- 85% dotace způsobilých výdajů ( pořízení kompostérů, zpracování 

žádosti,…). Zastřešením mikroregionu mají i menší obce možnost získání 

dotace. Možnost zapojení obcí v rozsahu dle předem zjištěného zájmu 

občanů a vlastních preferencí obce. 

Pro zajištění pravidel výběrového řízení byly kontaktovány agentury, které 

se předmětným projektem zabývají. Uvedené agentury byly sděleny všem 

členským obcím elektronickou poštou. 

Z důvodu uzavření „Projektu kompostéry“ byla přeložena VH z původního 

termínu 15.6.2017 na termín 5.6.2017, v obci Stehelčeves, od 15.00hod. 

Pro: 10                                                  Zdržel se: 0                                  Proti: 0 

K bodu 6. 

VH odsouhlasila převzetí „ Studie cyklotras a cyklostezek na území 

Mikroregionu Údolí Lidického Potoka“. Uvedená studie byla převzata ve  

třech tištěných výtiscích. Dále v digitální podobě na CD, které byly předány 

k prostudování bezprostředně zainteresovaným členským obcím našeho 

mikroregionu. Výše uvedená studie je ke stažení na: http://www. 

uschovna.cz/zásilka/LJLBPVB8EEAE9UFD-BDS. 

Jeden tištěný výtisk bude podle dohody obcí kolovat mezi obcemi 

Makotřasy, Lidicemi, Hřebčí a Dolany. Druhý výtisk mezi obcemi V. 

Přítočnem, M. Přítočnem a Pleteným Újezdem.  

 

http://www/
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VH konstatovala, že pokračování v uvedeném inv. záměru bude technicky i 

časově poměrně náročné. Bylo dohodnuto, že členské obce se ke studii a 

výběru optimální varianty cyklotras a cyklostezek vyjádří do konce měsíce 

června, abychom mohli pokračovat v dalších stupních projektové 

dokumentace a na cestě k dotaci. Důležité je si pozorně pročíst vyjádření a 

pozemky, které nás mohou brzdit. Předpokládá se setkání mezi autorem 

studie a zainteresovanými obcemi. Termín setkání bude po dohodě 

stanoven. Paralelně bude zahájeno  konzultační jednání s autorem studie 

panem ing. F. Ondráčkem, Projekce dopravní Filip s.r.o. Švermova 1338, 413 

01 Roudnice n. Labem. Kontakt: mob. 775 423 126, e-mail: 

filipondracek@projekce.cz 

Dále bude mikroregion jednat s panem ing. Martínkem, který zpracovává 

koncepci cyklostezek a cyklotras na území Středočeského kraje pro SKÚ a do 

níž je již náš projekt zakomponován. Tato skutečnost vytváří určitou naději, 

po zpracování další etapy projektování a na podání žádosti o dotaci. 

Pro: 10                                         Zdržel se: 0                                           Proti: 0 

K bodu 7. 

Pan RNDr. M. Oplt informoval VH o připraveném zájezdu mikroregionu na 

Svatou Horu.  Plně odkázal na e-mail ze dne 11.4.2017, který byl rozeslán 

všem členským obcím a který obsahuje nezbytné technické, finanční a 

organizační otázky a na jehož obsahu se nic nemění. Ke dni konání VH bylo 

přihlášeno na zájezd 91 účastníků. Pro tento počet +2 řidiči a jedna rezerva, 

byl objednán oběd na Svaté Hoře. O výsledku zájezdu bude VH informována. 

Pro:  10                                         Zdržel se:  0                             Proti:  0 

K bodu 8. 

VH, jejíž původní termín byl 15.6.2017, se z důvodu včasného ukončení 

výběrového řízení na akci „ Kompostéry“a vše co s tímto projektem je 

spojeno, překládá na den 5.6.2017, v obci Stehelčeves od 15.00hod. 

Pro: 10                                           Zdržel se: 0                                     Proti: 0 

Po tomto bodu jednání byla VH ukončena. 

mailto:filipondracek@projekce.cz
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Usnesení: 

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

10.4.2017 v obci Číčovice. 

2. VH zvolila za ověřovatele zápisu paní P. Piskáčkovou, starostku obce 

Hřebeč a pana B. Procházku, starostu obce Makotřasy. 

3. VH vzala na vědomí informaci, kterou přednesl pan Ing. J. Kraus, 

místopředseda představenstva Letiště Praha a.s. a odsouhlasila další 

spolupráci . 

      4.  VH vyslechla informaci, kterou přednesl pan Bc. P. Plachký, regionální 

      manažer JRK BioWaste Management s.r.o.k možnosti využití 68.výzvy na  

      podporu domácího kompostování. Bylo odsouhlaseno se k uvedené  

      výzvě přihlásit s tím, že na VH, která se bude konat dne 5.6.2017, bude  

      přijato na základě výběrového řízení, konečné rozhodnutí. 

5. VH převzala “ Studii cyklostezek a cyklotras na území MÚLP“ a       

odsouhlasila další postup. 

6. VH vzala na vědomí závěrečnou informaci týkající se zájezdu 

mikroregionu na Svatou Horu.                                                 

7.  Příští VH se uskuteční dne 5.6.2017, v obci Stehelčeves , od 15.00hod. 

                                                                                 

 

 

                                                                                         Ing. Jana Nedvědová 

                                                                                                 předsedkyně 

V Buštěhradě, 27.5.2017 

 

 


