
                                                                              Zápis  

           z Valné hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 6.3.2017 

                                                                 v obci Pletený Újezd. 

 

Program : 

 

1. Zahájení VH a prezence účastníků. 

2. Kontrola zápisu z VH, která se konala dne 23.1.2017 v obci Malé Přítočno. 

3. Volba ověřovatelů zápisu. 

4. Informace o podání žádostí MDT s termínem 1.3.2017. 

5. Informace o přípravě inzerce MÚLP v publikaci „Středočeský kraj- cyklistický průvodce“. 

Podpis členských obcí „Dohody o spolupráci s firmou B-KR“ (autor publikace). 

6. Informace o pracovní schůzce starostů obcí: Pletený Újezd, V.Přítočno, M.Přítočno, Dolany,   

Hřebeč, Lidice, k Technické a vyhledávací studii pro cyklostezku z Pleteného Újezda do Lidic.   

7. Vyúčtování finančního daru od Letiště V. Havla Praha, a.s., za rok 2016. 

8. Zpráva o inventarizaci 2016                                                                           

9. Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě ( ČOV a kanalizace v Dolanech a V. Přítočně.) 

10. Organizační a různé 

 

K bodu 1. 

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

obcí, kromě představitele obce M. Přítočno. 

 

K bodu 2. 

Byla provedena kontrola zápisu z minulé VH, která se konala dne 23.1.2017 v obci Malé Přítočno. 

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

Pro: 9                                                 Zdržel se: 0                                                                  Proti: 0 

 

K bodu 3. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: starosta obce V. Přítočno, pan J. Burger a starosta obce Pletený Újezd, 

pan J. Kolbek. 

Pro: 9.                                                Zdržel se: 0                                                                      Proti: 0      

   

K bodu 4. 

Místopředsedkyně mikroregionu, paní J. Štancová podala informaci o žádostech jarního kola MDT 

k termínu 1.3.2017.  Kladně bylo vyřízeno 35. žádostí neziskových organizací, členských obcí 

mikroregionu. Obec M. Přítočno žádost nepodala.  Byla rozdělena částka 89.912Kč,-. Přehled 

neziskových organizací, které v jarním termínu 2017 o MDT požádaly a  výše přidělených finančních 

prostředků, jsou přílohou tohoto zápisu. Příslušné smlouvy budou předány starostkám a starostům 

k podpisu do konce měsíce března 2017, se žádostí o jejich vrácení obratem, aby příslušné finanční 

prostředky bylo možné poukázat. 

V další části byla VH informována, že na MAS Přemyslovské Střední Čechy bylo podáno 49.žádostí (viz 

informace z minulé VH) z nichž 33. uspělo. Jejich vyúčtování má termín 24.12.2017. 

Pro: 9                                                   Zdržel se: 0                                                                    Proti: 0 
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K bodu 5. 

Valná hromada s odvoláním na jednání poslední VH, která se konala dne 23.1.2017, bod 10. 

programu, ale i informace zaslané elektronickou poštou  dne 11.1.2017, odsouhlasila inzerci MÚLP 

v publikaci „ Středočeský kraj- cyklistický průvodce.“ Jde o inzertní modul F ( 18x13cm) a doprovodný 

článek o našem mikroregionu. Pro mikroregion jde o sníženou cenu z 34.000Kč, na 30.000Kč, + 21% 

DPH. Za uvedenou inzerci, bude spuštěna zadarmo a na stálo inzerce v aplikaci „ Na kole i pěšky“, pro 

všech deset obcí mikroregionu. Podmínkou uvedené aplikace je  podepsání dohody s autorem 

inzerce a aplikace pro možnost využívání webových stránek členských obcí. Prvé aplikace budou 

spuštěny již k termínu nejbližší VH, tedy k 10.4.2017. 

Pro: 9                                                                           Zdržel se: 0                                                    Proti: 0 

 

K bodu 6 

VH byla informována o pracovním setkání starostek a starostů obcí Pleteného Újezda, V. Přítočna, M. 

Přítočna, Dolan, Hřebče, Lidic, které se konalo dne 22.2.2017 v Lidicích a  týkalo se Technické a 

vyhledávací studie pro cyklostezku vedoucí z Pleteného Újezda do Lidic, s cílem nalézt optimální 

stopu uvedené cyklostezky. 

Po uvedené pracovní poradě Klub českých turistů schválil vedení cyklotrasy/cyklostezky, označenou 

nově jako 8250 ( viz pracovní mapové podklady), Braškov, Pletený Újezd, Malé Přítočno,  Velké 

Přítočno, Dolany, Hřebeč, Lidice, Makotřasy. Na základě detailního prostudování územních plánů obcí 

a navrhovaného alternativního vedení v trase cyklotrasy (V. Přítočno) se vyjasňují další komplikace, 

které nebyly na výše zmíněné poradě v Lidicích řešeny. Vlastnictví pozemků a omezení vyplývající 

z územních plánů, jsou tak komplikované, že vedení trasy v některých lokalitách, bude vyžadovat 

značnou spolupráci se zainteresovanými členskými obcemi, aby vůbec mohla cyklotrasa v celém 

rozsahu vzniknout. 

V současnosti je pořizován soupis dotčených pozemků a odhady nákladů na realizaci jednotlivých 

úseků. Dále se pracuje na rozdělování celé trasy na etapy výstavby tak, aby každá etapa vytvářela 

fungující dílčí celek i za cenu nevyznačení celé cyklotrasy. Etapy jsou rozdělovány dle obtížnosti 

realizace. Něco je možné realizovat ihned, něco po získání souhlasů DOSS a něco například až po 

majetkovém vypořádání a získání stavebního povolení ke stavbě. 

Nejbližší kroky tedy budou:  

- Dopracování studie 

- Rozeslání studie k vyjádření správcům komunikací, správcům vodních toků, PČR, odboru 

životního prostředí apod. 

- Zpracování vyjádření ke studii a vytvoření závěru k celé studii. 

Pokud jde o snahu mikroregionu o jeho širší propojení, např. s Letištěm Praha a.s., byla zpracována 

celková koncepce pěší a cyklistické dopravy a rekreace na území v okolí Letiště. Viz. 

http://www.uschovna.cz/zasilka/LIP4LNAZRADPZE2C-DEG/. Ve vztahu k MÚLP tam jsou dvě dílčí 

změny/ úpravy. Mezi obcemi Makotřasy a Středokluky je doporučena obnova historické zaorané 

cesty, byť na její trase byl již postaven dům se zahradou, ale to se zatím dá obejít. Dále jde o úpravu 

chráněné návaznosti k bezmotorovému okruhu kolem Letiště, mezi Středokluky a Dobrovizí. 

Podrobnosti nejsou předmětem tohoto zápisu, ale důležitost spočívá v možnosti propojení 

cyklostezek mikroregionu směrem na Letiště Praha a.s.  

Pro:9                                                          Zdržel se: 0                                                             Proti: 0 

http://www.uschovna.cz/zasilka/LIP4LNAZRADPZE2C-DEG/
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K bodu 7. 

VH vzala na vědomí informaci, že vyúčtování finančního daru Letiště Praha a.s. za rok 2016, které 

předložily jednotlivé členské obce, bylo podle písemného vyjádření Letiště V. Havla Praha a.s. 

zpracováno jak po obsahové tak formální stránce velmi dobře. 

Pro:9                                                                  Zdržel se: 0                                                        Proti: 0 

 

K bodu 8. 

VH vzala na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2016, která byla členským obcím zaslána 

v elektronické podobě dne 1.3.2017. Je přílohou tohoto zápisu. 

 

K bodu 9. 

VH odsouhlasila Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě ( ČOV a kanalizace v obcích V. Přítočno a Dolany), 

uzavřený dle paragrafu 2430-paragrafu 2444 díl 5, odd1 OZ č. 89/2012 Sb. kde Mikroregion Údolí 

Lidického Potoka je Příkazce ( jednající ing. J. Nedvědová) a Příkazníkem je Ing. Jaroslav Černý, 

odborná osoba VaK.  Uvedený Dodatek je přílohou tohoto zápisu. 

Pro: 9                                                         Zdržel se: 0                                                             Proti: 0  

 

VH vzala na vědomí nabídku paní Ing. A. Gaňové z Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV, 

k možnosti jejího vystoupení v rámci MÚLP k problematice nedostatků při vydávání OZV, jednacích 

řádů ZO a některých dalších otázek. Bylo dohodnuto projednat s ing. A. Gaňovou její vystoupení pro 

mikroregion na podzim 2017. . 

Pro: 9                                                         Zdržel se : 0                                                             Proti : 0 

 

 Usnesení: 

1. VH odsouhlasila bez připomínek zápis z VH, která se konala dne 23.1.2017 v obci M. Přítočno. 

2. VH zvolila za ověřovatele zápisu starostu V. Přítočna pana J. Burgera a starostu Pleteného 

Újezda, pana J. Kolbeka. 

3. VH odsouhlasila informaci o podání žádostí MDT, jaro 2017. 

4. VH odsouhlasila informaci o inzerci MÚLP v publikaci „ Středočeský kraj- cyklistický 

průvodce“, ve výši 30.000Kč,- +21% DPH. 

5. VH odsouhlasila další postup  zpracovávání „Technické a vyhledávací studie“ pro cyklostezku 

Pletený Újezd- Lidice. 

6. VH vzala na vědomí informaci o vyúčtování finančního daru Letiště V. Havla Praha a.s. za rok 

2016. 

7. VH vzala na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2016. Je přílohou tohoto zápisu. 

8. VH schválila Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě mezi MÚLP a Ing. J. Černým( ČOV, kanalizace 

v obcích V. Přítočno, Dolany).  

9. VH vzala na vědomí nabídku paní ing. A. Gaňové, z Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly 

MV, k uskutečnění vybraných přednášek v rámci MÚLP, s termínem  podzim 2017. 

 

                                                                                           Ing. Jana Nedvědová 

                                                                                                Předsedkyně 

V Buštěhradě, 22.3.2017. 


