Zápis
z VH MÚLP ze dne 12.3.2018, konané v obci Velké Přítočno.
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola zápisu z VH, která se konala dne 22.1.2018 v obci Dolany. Paní
Veronika Kellerová - starostka obce Lidice, paní Magda Kindlová místostarostka města Buštěhrad.
3. Volba ověřovatelů zápisu.
4. Aktuální informace k plnění úkolu „Ochrana osobních údajů“ podle EU
GDPR.
- Stav spolupráce s Keystone company s.r.o.
- Informace z obcí a města mikroregionu
- Způsob úhrady tohoto úkolu
5. Vyhodnocení a schválení jarního kola MDT/2018.
6. Spolupráce s Letištěm Praha a.s. a vyúčtování finančního daru Letiště
Praha a.s. za rok 2017.
- Zpracování vyúčtování z hlediska jeho obsahu a formy a předání
vyúčtování Letišti Praha a.s
- 22.3.2018 návštěva Letiště Praha a.s. a setkání s jeho představiteli
- Ve stejný den exkurze do areálu Letiště Praha a.s. pro účastníky
setkání.
7. Poslední informace o projektu „Pořízení kompostérů pro občany
mikroregionu.“ TNT consulting s.r.o. a příprava výběrového řízení.
8. S odvoláním na VH MÚLP, která se konala dne 22.1.2018, posouzení a
případné odsouhlasení cenové nabídky „Projekce dopravní Filip s.r.o.“
pro projekt cyklostezky Lidice – Hřebeč.
9. Stanovení termínu a místa pro jarní zájezd mikroregionu, pro seniory.
10.Příkazní smlouva mezi obcí Dolany a firmou Alatere.

-211.Organizační a různé.
- žádost neziskové organizace z obce Hřebeč, „Vítej o.p.s.“ a její
umístění na web. stránky mikroregionu.
- fotografie k článku o činnosti mikroregionu, na web. stránky
mikroregionu.
-stanovení termínu a místa příští VH.
K bodu 1.
VH zahájila předsedkyně mikroregionu, paní Ing. Jana Nedvědová. Přivítala
přítomné a konstatovala, že jsou přítomni všichni představitelé členských
obcí mikroregionu.
K bodu 2.
Byla provedena kontrola zápisu z minulé VH, která se konala dne 22.1.2018,
v obci Dolany. Ověřovatelky zápisu, paní V. Kellerová, starostka obce
Lidice a paní Mgr. M. Kindlová, místostarostka města Buštěhrad, ani
nikdo z přítomných neměli k zápisu žádných připomínek a uvedený zápis
byl jednohlasně schválen.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 3.
Za ověřovatele zápisu byli zvoleni: paní P. Wagenknechtová , starostka obce
Stehelčeves a pan J. Kolbek, starosta obce Pletený Újezd.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 4.
VH byla informována o probíhajícím úkolu EU GDPR. Na základě informace
pana T. Doula z Keystone company a.s. bylo konstatováno, že bylo
ukončeno šetření ve všech členských obcích mikroregionu a byla
zahájena etapa zpracovávání získaných podkladů, tedy analytická část
předmětného úkolu. Uvedené podklady byly současně předány právní
kanceláři pro získání právního pohledu. Analytická část by měla být
dokončena do konce měsíce března 2018. Po té bude VH MÚLP, (zřejmě
mimořádná) seznámena se závěry analytické

-3části úkolu EU GDPR a po jejím projednání bude zahájena další, tedy
implementační část.
Cenová nabídka, jak vyplývá z podkladových materiálů Keystone company
a.s. činí 299.000,-Kč. VH rozhodla, že každá členská obec a město
mikroregionu si zaplatí svoji paritní část z výše uvedené finanční částky.
Příslušná finanční částka je uvedena v tabulce cenové nabídky Keystone
company a.s .na str.11.
Pro přehled jde o následující částky:
Jméno obce/města
Kč
Číčovice
9000
Dolany
9000
Hřebeč
39000
Lidice
21000
Makotřasy
9000
Malé Přítočno
9000
Pletený Újezd
9000
Stehelčeves
39000
Velké Přítočno
36000
Buštěhrad
119000
Pozn. Rozdílná cena u jednotlivých obcí je dána počtem příspěvkových
organizací (škola, školka, knihovna) a společnostmi založenými obcí. Další
otázky, týkající se financování předmětného úkolu, vyplynou z dalších
jednání z Keystone company a.s.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 5.
VH odsouhlasila vyhodnocení jarního kola MDT/2018. Jako podklad byla VH
předložena tabulka, obsahující počet žadatelů z jednotlivých obcí, nebo
města mikroregionu, jejich název a dále výše schválené dotace. Počty
žadatelů jsou následující:
Hřebeč 6, Lidice 6, Makotřasy 5, Pletený Újezd 4, Stehelčeves 8, V. Přítočno
3, Číčovice 1, Buštěhrad 1, Dolany 0, M. Přítočno 0.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
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VH byla informována o předání vyúčtování finančního daru Letiště Praha a.s.
za rok 2017. Uvedené vyúčtování bylo na základě podrobného
zhodnocení zpracováno jednotlivými obcemi a městem mikroregionu, jak
z hlediska obsahu, tak formy, velmi zodpovědně a není k němu žádných
připomínek. Z hlediska informovanosti je třeba, aby obce a město
mikroregionu informovaly své občany, jak byl finanční dar od
mikroregionu využit. Tedy, aby byla uvedena spolupráce
s mikroregionem.
VH vzala na vědomí, že na žádost Letiště Praha a.s. se plánované setkání
s představiteli Letiště Praha a.s. včetně exkurze do areálu Letiště
odkládá. Letiště navrhlo náhradní termín setkání, včetně exkurze, na den
3.5.2018 od 9.00hod. Tato možnost bude projednána na nejbližší VH
MÚLP.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 7.
VH byla informována, že na základě písemného sdělení ze 6.3.2018,
připravuje TNT consulting s.r.o. zadávací dokumentaci pro výběrové
řízení na dodavatele kompostérů s předpokládaným termínem
12.3.2018. Mikroregion by měl obdržet Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(ROPD) z Operačního programu životního prostředí (OPŽP). VH rozhodla
o zahájení výběrového řízení, bez obdržení výše uvedených dokumentů.
TNT consulting s.r.o. bude neprodleně o tomto rozhodnutí VH
informována. Pozn. uvedená organizace byla informována 13.3.2018.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 8.
VH byla seznámena s cenovou nabídkou „ Projekce dopravní Filip s.r.o.“ na
zpracování projektové dokumentace cyklostezky Lidice – Hřebeč. VH tuto
cenovou nabídku odsouhlasila. Jedná se o dobudování stávající cestní sítě
v katastru výše uvedených obcí. Cenová nabídka je stanovena včetně
nezbytného geodetického zaměření, geologického průzkumu a dále

-5-zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a následného
stavebního povolení. Její výše činí 198.000,-Kč a 239.338,- Kč včetně DPH.
Součástí ceny nejsou správní poplatky spojené s povolením stavby ani
právní služby spojené s vypracováním smluv a dohod ohledně
majetkoprávního vypořádání stavby (služebnosti, věcná břemena).
Dokumentace budou zpracovány dle platných předpisů, TP, ČSN a dle
přílohy č.1. Vyhlášky 499/ 2006 Sb. a vyhlášky č. 146/2008 Sb. určených
pro projektování komunikací. Stupeň PD- Dokumentace k územnímu
řízení (DUR), Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) a
Dokumentace k provedení stavby (DPS).
Objednatel se zavazuje
poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost
v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících
podkladů a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.
Projektová dokumentace bude předána ve 3 pare v tištěné podobě pro
DUR a DSP a v 6 pare v tištěné podobě pro DPS a digitálně ve formátech
pdf.doc.a xls.
Pro :10
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 9.
VH odsouhlasila uskutečnění jarního zájezdu mikroregionu, s termínem
16.5.2018. Cílem zájezdu bude Kamenický Šenov s následujícím
programem:
- Sklářské muzeum v Kamenickém Šenově
- Panská skála, významná čedičová lokalita
- Oběd
- Po obědě individuální prohlídka památkové městské rezervace v České
Kamenici, nebo návštěva hasičského muzea v Novém Oldřichově.
Členské obce nahlásí počet účastníků zájezdu do 12.4.2018. Podle počtu
bude rozhodnuto o zajištění autobusu. Mikroregion platí dopravu,
vstupy, oběd. Výše účastnického poplatku je 150,-Kč. Příslušnou finanční
částku zaplatí členské obce do termínu konání zájezdu.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se:
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VH odsouhlasila “Příkazní smlouvu“, která byla uzavřena mezi obcí Dolany a
firmou „ Alatere“.
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 11.
-VH odsouhlasila žádost neziskové organizace z obce Hřebeč, “Vítej o.p.s.“
a její umístění na webové stránky mikroregionu.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
- Přítomní na VH byli požádáni o zaslání elektronickou poštou jedné nebo
dvou fotografií, které jsou součástí vyúčtování fin. daru Letiště Praha
a.s. za rok 2017.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
- Příští VH se bude konat dne 16.4.2018, v obci Hřebeč od 15.30 hod.

Usnesení:
1. VH odsouhlasila zápis z VH, která se konala dne 22.1.2018 v obci
Dolany.
2. Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Paní P. Wagenknechtová, starostka
obce Stehelčeves a pan J. Kolbek, starosta obce Pletený Újezd.
3. VH vzala na vědomí informaci o současném stavu plnění úkolu EU
GDPR. Analytická část by měla být dokončena do konce měsíce března
2018. Po té bude rozhodnuto o dalším postupu, tedy implementační
části. VH rozhodla, že každá členská obec mikroregionu si zaplatí svoji
paritní část předmětného úkolu. Finanční objem za analytickou část
činí 299.000,-Kč.
4. VH odsouhlasila Vyhodnocení MDT/jaro 2018.
5. VH odsouhlasila zahájení výběrového řízení pro zajištění kompostérů
pro občany mikroregionu, bez doručení ROPD.

-76. VH odsouhlasila cenovou nabídku „Projekce dopravní Filip s.r.o.“ na
zpracování projektu cyklostezky Lidice – Hřebeč. Její výše činí
239.338,-Kč.
7. VH odsouhlasila jarní zájezd mikroregionu do Kamenického Šenova.
Termín zájezdu je 16.5.2018. Mikroregion hradí dopravu, vstupy,
oběd. Poplatek každého účastníka zájezdu činí 150,-Kč. Počty
účastníků zájezdu budou nahlášeny do 12.4.2018.
8. VH odsouhlasila „Příkazní smlouvu“, uzavřenou mezi obcí Dolany a
firmou „ Alatere“.
9. VH odsouhlasila žádost neziskové organizace „ Vítej o.p.s.“ a její umístění
na webové stránky mikroregionu.
10.Členské obce pošlou obratem, elektronickou poštou, 1-2 fotografie
z vyúčtování daru Letiště Praha a.s., za rok 2017.
11. Příští VH se bude konat dne 16.4.2018 v obci Hřebeč.

Ing. Jana Nedvědová
předsedkyně
RNDr. Miroslav Oplt, CSc.
V Buštěhradě dne 22.3.2018

