
                                                                     Zápis 

               z Valné hromady MÚLP konané dne 23.1.2017 v  obci Malé Přítočno  

 

Program: 

1. Zahájení a prezence. 

2. Kontrola zápisu z VH MÚLP, která se konala dne 12.12.2016 v obci Braškov. 

3. Volba ověřovatelů zápisu. 

4. Vystoupení ředitelky Přemyslovské střední Čechy o.p.s.  

5. Vyúčtování finančního daru od Letiště V. Havla Praha, a.s. na rok 2016.  

6. Informace o jednání na Letišti V. Havla Praha, a.s. 

7. Vyhlášení jarního kola MDT 2017. 

8. Informace o jednání s náměstkem MŽP, sekce ochrany přírody a krajiny, panem Ing. 

V. Dolejským a s ředitelem odboru panem Ing. J. Klápštěm.  

9. Účast mikroregionu na jednání, které se bude konat dne 23.1.201 na  

Magistrátu města  Kladna,  ke „Koncepci rozvoje cyklistiky ve  

Středočeském kraji na období  2017-2023“. 

10. Podklad pro možnost inzerce MÚLP,  jeho obcí a města v publikaci  

„Středočeský kraj- cyklistika“. 

11.  Zahájení přípravy jarního zájezdu pro seniory MÚLP.  

12. Organizační a různé.  

K bodu 1. 

VH zahájila předsedkyně paní Ing. Jana Nedvědová. VH se zúčastnili všichni představitelé 

členských obcí, kromě představitele obce V. Přítočno.  

 

K bodu 2. 

Byla provedena kontrola zápisu z minulé VH, která se konala dne 12.12.2016 v obci Braškov. 

K zápisu nebylo ze strany ověřovatelů, ani přítomných, žádných připomínek a zápis byl 

schválen. 

Pro: 9                                                 Zdržel se: 0                                         Proti: 0  
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K bodu 3. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: starostka obce Lidice paní V. Kellerová a starosta obce Dolany 

pan L. Bartoš.  

Pro: 9                                                 Zdržel se: 0                                          Proti: 0 

 

K bodu 4.     

Ředitelka společnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s. seznámila starosty obcí s možností 
čerpání finančních prostředků v rámci CLLD (přes MASku) a to:  
Operační program Zaměstnanost - vypsány 4 výzvy: Řešení lokální nezaměstnanosti, 
Podpora sociálního začleňování, Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách, 
Prorodinná opatření. Podání žádosti o dotaci je do 28.2.2017 do 12 .00 hod. 
  
Program rozvoje venkova - výzvy jsou připraveny ke schválení na CP SZIF. Předpoklad 
vypsání výzev: konec ledna. 
Jsou to tyto Fiche: Lesnická infrastruktura, Investice do zemědělských podniků, Podpora 
zpracovatelů, Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu.  
  
Integrovaný regionální operační program - předpoklad vypsání výzev: březen 2017 
Seznam výzev: bezpečná doprava,  Sociální začleňování, Obnova kulturního dědictví, 
Infrastruktura pro vzdělávání.  
  
Dále seznámila starosty obcí s dotačním titulem 129660 Údržba a obnova  kulturních  a 
venkovských  prvků pro rok 2017 (Mze) a možnostmi seminářů a konzultací v kanceláři 
společnosti   Přemyslovské střední Čechy o.p.s., ve Wilsonově ulici 599, Slaný.  
  
Další informace jsou průběžně doplňovány na webu: www.premyslovci.cz . 
Pro: 9                                                     Zdržel se: 0                                         Proti: 0        

                                                                 
K bodu 5. 

Vyúčtování finančního daru Letiště V. Havla Praha a.s. za rok 2016, k termínu konání VH, tak 

jak bylo požadováno, předložily obce Dolany, Stehelčeves, Číčovice, Lidice, M. Přítočno. Bylo 

odsouhlaseno, že zbývající obce a město, předloží uvedené vyúčtování do 31.1.2017.  Předání 

vyúčtování za rok 2016, Letišti Praha a.s. je podmínkou pro poskytnutí finančního daru na rok 

2017.  Způsob předání sdělí panu RNDr. M. Opltovi, buď na tel. 604 20 48 96, nebo e-mailem: 

moplt@seznam.cz 

Pro: 9                                                            Zdržel se: 0                                                Proti:0  

 

K bodu 6. 

Pan RNDr. M. Oplt, informoval VH o jednání na Letišti V. Havla Praha a.s., které se 

uskutečnilo dne 18.1.2017.  

a) Letiště Praha a.s. je připraveno i pro rok 2017 poskytnout MÚLP finanční dar ve výši 

3mil.korun. Podmínkou jeho poskytnutí je vyúčtování fin. daru za rok 2016.  

 

 

 

http://www.premyslovci.cz/
mailto:moplt@seznam.cz
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b) Představitelé Letiště V. Havla Praha a.s. projevili zájem navštívit v prvém pololetí 2017 

některou z VH našeho mikroregionu s  cílem poskytnout informace o současném rozvoji 

Letiště Praha a.s. včetně problematiky výstavby nové paralelní přistávací a odletové 

dráhy. V tomto kontextu byly odsouhlaseny následující termíny konání VH v prvém 

pololetí 2017: 6. březen, 10. duben, 15. květen, 19. červen. Místa jejich konání budou 

průběžně  stanovena. 

c) V rámci spolupráce by Letiště V. Havla Praha, a.s. uvítalo uskutečnění exkurze 

mikroregionu, v jejímž rámci by bylo možné se na místě seznámit s  provozem Letiště 

Praha a.s. včetně některých nových opatření. 

Pro: 9                                              Zdržel se: 0                                                 Proti: 0 

 

K bodu 7 

Starostka obce Stehelčeves, paní J. Štancová vyhlásila jarní kolo Malého dotačního titulu 

2017. Přítomní dostali v písemné formě zpracované podmínky pro podání žádostí, včetně 

termínů. Žádost musí být doručena od 1.2. do 1.3. 2017. O výběru projektů vhodných ke 

spolufinancování rozhodne hodnotící komise mikroregionu do 15.3.2017. Podpořeny 

mohou být i akce pořádané v období od 1.2. do 31.7.2017. Závěrečná zpráva a 

vyúčtování musí být odevzdány do 31.8.2017.  

Pro: 9                                               Zdržel se: 0                                                   Proti: 0  

 

K bodu 8. 

Pan RNDr. M. Oplt, CSc. s odvoláním na dokument „Činnost mikroregionu 2015-2018“,  

podal informaci o jednání na MŽP s náměstkem ministra panem V. Dolejským, ředitelem 

Odboru obecné ochrany přírody a krajiny s panem Ing. P.Klápštěm a s panem P. 

Chotěborem, ze stejného odboru. Smyslem setkání bylo projednání možnosti uspořádání 

mikroregionem spolu s MŽP, semináře s tematikou „Ochrana životního prostředí našeho 

mikroregionu“. Přítomní byly seznámeni s  MÚLP, jeho složením a aktivitami jak 

v minulosti, tak v současnosti. Protože jde o velmi širokou oblast, byla MÚLP nabídnuta 

následující temata: 

- Ochrana dřevin rostoucích mimo les  

- ÚSES 

- Ochrana významných krajinných prvků (les, vodní tok, údolní niva, rybník)  

- Ochrana krajinného rázu 

- Protierozní ochrana půd 

- Odnímání půd ze ZPF 

- Finanční podpory na krajinotvorná opatření  

- Adaptaci na změnu klimatu 

- Problematika odpadů 

- Problematika ovzduší 
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VH se přiklonila k řešení odpadů na komunální úrovni, ale po projednání na nejbližší VH, 

možná i k jiným výše uvedený tématům. VH pověřila pana RNDr. M Oplta, aby pokračoval 

v pracovních kontaktech s  MŽP a o aktuálním vývoji výše uvedeného úkolu, informoval 

některou z nejbližších VH MÚLP. 

Pro: 9                                                        Zdržel se: 0                                   Proti: 0 

 

K bodu 9. 

Jednání se uskutečnilo dne 25.1.2017 na Magistrátu města Kladna, pod záštitou pana Ing. 

V. Michalíka CSc., radního pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje, včetně 

evropských fondů a rozvoje venkova SKÚ. Pozvánka na uvedené jednání, které členské 

obce a město našeho mikroregionu dostaly, obsahuje program jednání a cíle, kterých by 

mělo být dosaženo. Proto zde nejsou uvedeny. 

Za náš mikroregion byl na jednání delegován pan RNDr. M. Oplt, CSc. Jednání zahájil 

zástupce SKÚ a dále jej moderoval pan Ing. J. Martínek, který na předmětném úkolu 

spolupracuje se SKÚ. 

Využívám tohoto zápisu, abych jeho prostřednictvím informoval VH o průběhu a obsahu 

výše uvedeného jednání. Mé, dále uvedené stanovisko, nemusí konvenovat v některých 

otázkách s oficielním zápisem z tohoto jednání, který, doufám bude zpracován, a k 

němuž bude jistě možné se vyjádřit. 

Ze 160 oslovených obcí a 6 mikroregionů nebo o.p.s., se jednání zúčastnilo, jak jsem 

nahlédl do prezenční listiny, 29 subjektů. Tento fakt je podle mého názoru, zcela  

vypovídající. Pan Ing. Martínek ve svém úvodním vystoupení komentoval body 2a 3 

uvedené v pozvánce na jednání. Tedy tzv. Udržitelnou mobilitu a Cyklistiku ve 

Středočeském kraji. Cílem zpracovávané krajské koncepce je vytvoření uceleného 

dokumentu v oblasti cyklodopravy na území celého Středočeského kraje, který bude 

popisovat stávající stav a předpokládaný výhled na území jednotlivých obcí a jejich 

provázanost se sousedními kraji. Zmíněná koncepce by měla být zpracována do 3-4 

měsíců. Podle mého názoru jde o nereálný termín jejího zpracování, kterému nemůže 

pomoci ani dotazník, který je přílohou výše uvedené pozvánky. A pokud koncepce spatří  

světlo světa, tak to bude bez aktivní účasti oslovených obcí. To ostatně  ukázala i diskuze 

na jednání, která potvrdila, že zatím obce nejsou na tuto, byť důležitou akci připraveny 

jak v rámci svých obcí, katastrů, tak pokud jde o návaznost na své sousedy. Snahu SKÚ 

v této etapě vidím jako, byť záslužnou vizi, ale která je a nebo bude od reality zatím velmi 

vzdálená. 

Pokud jde o náš mikroregion, uvedl jsem, že máme zpracovaný „ Generel cyklostezek na 

území mikroregionu“ a že byly zahájeny práce na“ Technické a vyhledávací studii“ jako 

podkladu pro  etapu projektování. Včetně výstupu směrem na západ, východ a jih. V této  
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souvislosti se na mne obrátil starosta města Únhošť pan V. Jurka a starosta obce Hostouň 

pan K. Vilda se žádostí o spolupráci s  naším mikroregionem. Upozornil jsem na dosavadní  

finanční náklady s výše uvedenými dokumenty a zeptal jsem se, zda SKÚ bude mít pro 

uvedenou koncepci finanční zdroje a to zejména pro ty obce, resp. subjekty, které jsou  

s přípravou výstavby cyklostezek tak daleko, jako náš mikroregion.  Na tuto otázku jsem 

nedostal odpověď, resp. takovou odpověď, která mne  neuspokojila. 

       Navrhuji, abychom sledovali oficielní zápis z uvedeného jednání a přijali k němu na VH       

       stanovisko našeho mikroregionu.  

Pro: 9                                                       Zdržel se: 0                                           Proti: 0  

 

K bodu 10. 

Všechny členské obce mikroregionu dostaly elektronickou poštou, dne 11.1.2017, 

nabídku možné prezentace našeho mikroregionu v připravované publikaci „ Středočeský 

kraj- cykloturistický průvodce“, včetně inzerce v aplikaci „ Na kole i pěšky“, pro všech 

deset obcí našeho mikroregionu, která je snadno dostupná ( a bude pro nás zpracována 

zadarmo). Podmínkou je dodání fotografií obcí (máme je k dispozici) napsání cca 500 

znaků za mikroregion a souhlas obcí s poskytnutím svých webových stránek, tel. kontaktů 

a e-mailových adres. 

Vzhledem k termínu uzávěrky výše uvedené publikace, byla pravomoc s  realizací uvedené 

inzerce delegována na vedení mikroregionu, které bude informovat příští VH o svém 

rozhodnutí.  

Pro:9                                                          Zdržel se: 0                                            Proti:  0 

 

K bodu 11. 

VH odsouhlasila zahájení přípravy jarního zájezdu mikroregionu pro seniory. Půjde o 

návštěvu Svaté Hory v měsíci květnu. Technicko-organizační otázky zájezdu (doprava, 

oběd, vstupy, počet účastníků) budou předmětem jednání některé z nejbližších VH. 

Pro: 9                                                          Zdržel se: 0                                            Proti: 0 

 

K bodu 12. 

Starostka obce Lidice, paní V. Kellerová informovala VH o přípravě připomenutí „Položení 

základního kamene k výstavbě nových Lidic“. Akce se uskuteční dne 27.5.2017, od 

14.00hod do 23.00 hod. s bohatým kulturním programem. Přislíbena je účast pana 

prezidenta ČR M. Zemana a dalších významných hostů. Podrobné informace budou 

uvedeny v pozvánce, kterou členské obce mikroregionu obdrží.  
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Usnesení: 

 

1. VH jednohlasně odsouhlasila zápis z VH, která se konala dne 12.12.2017 v obci 

Braškov.                           

2. VH zvolila ověřovatele zápisu, kterými byli zvoleni paní V. Kellerová, starostka obce 

Lidice a pan L. Bartoš, starosta obce Dolany.                                                                                    

3. VH odsouhlasila konečný termín vyúčtování finančního daru od Letiště V. Havla na 

rok 2016, k termínu 31.1.2017.  

4. VH odsouhlasila přijetí finančního daru od Letiště V. Havla a.s. na rok 2017, ve výši 

3mil. korun. Vzala na vědomí informaci, kterou k tomuto bodu jednání přednesl pan 

RNDr. M. Oplt,CSc. 

5. VH jednohlasně odsouhlasila vyhlášení jarního kola MDT- 2017, včetně písemného 

dokumentu, který je přílohou tohoto zápisu. 

6. VH vzala na vědomí informaci o jednání pana RNDr. M. Oplta , CSc. na MŽP a pověřila 

jej  pokračovat v pracovních kontaktech s uvedeným ministerstvem.  

7. VH odsouhlasila delegování pana RNDr. M. Oplta, CSc. na jednání, které se uskuteční 

dne 25.1.2017 na Magistrátu města Kladna a pověřila jej vystoupením za MÚLP.  

8. VH byla seznámena s možností inzerce MÚLP v připravované publikaci „Středočeský 

kraj, cyklodoprava“. Pověřila vedení mikroregionu řešením dalšího postupu v této 

otázce. 

9. VH odsouhlasila zahájení přípravných prací pro zájezd mikroregionu pro seniory, s 

termínem květen 2017.  

10. VH vzala na vědomí informaci paní V. Kellerové o přípravě akce „Připomenutí 

položení základního kamene k výstavbě nových Lidic“. Termín konání uvedené akce je 

27.5.2017. 

 

 

                                                                                       Ing. Jana Nedvědová  

                                                                                              předsedkyně  

V Buštěhradě 3.2.2017           


