
                                                               Zápis 

z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického  Potoka,  která se konala dne                         

                                           15.10.2018 v obci Makotřasy. 

Program: 

1.Zahájení a přivítání představitelů členských obcí. 

2.Kontrola zápisu z VH, která se konala dne 17.9.2018 v obci Pletený Újezd.      

   Ověřovatelé zápisu: pan J. Kolbek, starosta obce Pletený Újezd, pan L. Bartoš,               

   starosta obce Dolany. 

3.Volba ověřovatelů zápisu. 

4.Cenové nabídky na odstranění černé skládky a vybudování zábrany proti  

    vjezdu automobilů na cyklostezku,  vybudovanou mikroregionem. 

5.Pojištění a povinné ručení na štěpkovače v rámci projektu  „Kompostéry,  

    štěpkovače“. 

6.Schválení rozpočtového opatření č.9. 

7. Schválení Smlouvy o dílo mezi MÚLP a Projekce dopravní Filip s.r.o. 

8.Alternativně prvotní informace o výsledcích komunálních voleb v členských  

    obcích mikroregionu. 

9.Organizační a různé. 

 

K bodu 1. 

VH zahájila předsedkyně mikroregionu paní Ing. Jana Nedvědová. Přivítala 

přítomné a konstatovala, že jsou s výjimkou obce Hřebeč, která se omluvila, 

přítomni všichni představitelé členských obcí. 

 

K bodu 2. 

Byla provedena kontrola zápisu z minulé v VH, která se konala dne 17.9.2018 

v obci Pletený Újezd. Ověřovatelé zápisu a přítomní na VH, neměli k zápisu 

žádných připomínek a zápis byl jednohlasně schválen. 

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

Ověřovateli zápisu byli zvoleni, paní Veronika Kellerová, starostka obce Lidice a 

pan Bohumil Procházka, starosta obce Makotřasy. 

Pro: 9                                             Proti: 0                                                 Zdržel se: 0 

K bodu 4. 

VH se seznámila s dvěma cenovými nabídkami na odstranění černé skládky 

podél cyklostezky Peklov- Hřebeč, včetně znepřístupnění vjezdu automobilů na 

uvedenou cyklostezku. Pro připomenutí, cyklostezka byla vybudována v roce 

2010, s fin. pomocí SKÚ. 

VH odsouhlasila, aby  výše uvedené práce provedla fma. Bartoš s.r.o., Gen. 

Klapálka 1614, 27201 Kladno. Cenová nabídka: za úklid okolí cyklostezky 

18.828,- Kč, včetně DPH. Položení panelů a zemní práce pro zamezení vjezdu 

automobilů na cyklostezku, činí 5.886,-Kč, včetně DPH. Celková nabídka, včetně 

DPH představuje částku 24.714,-Kč. VH vyslovila požadavek zahájit práce v co 

nejkratším termínu. 

Pro: 9                                                       Proti: 0                                   Zdržel se: 0 

K bodu 5. 

VH se vrátila k projektu „Kompostéry a štěpkovače“. Jde o pojištění a povinné 

ručení na štěpkovače v ceně 317.000,- Kč.  VH byla seznámena s následujícími 

variantami, které byly zpracovány ve spolupráci s ČPP. 

Povinné ručení: 

Pojistník+ vlastník mikroregion, provozovatel obec………366,-Kč /rok 

Pojistník+provozovatel obec, vlastník mikroregion………  222,-Kč/rok 

Povinné ručení +havarijní pojištění 317.000,-Kč (spol. 3 %, min. 3.000,-Kč)  

( havarie, odcizení, vandalismus, živelní událost). 

Pojistník +vlastník mikroregion, provozovatel obec………..7.623,-Kč/rok 

Pojistník+ provozovatel obec, vlastník mikroregion…………3.926,- Kč/rok 

Pozn. Vlastník a provozovatel musí pochopitelně souhlasit s TP. 

VH odsouhlasila variantu za 3.926,- Kč/rok. 
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Nejbližšími kroky bude vypracování pojistky, získání zelené karty a následně 

registrace štěpkovače na Magistrátu města Kladna k přidělení SPZ. 

Pro: 9                                                       Proti: 0                                 Zdržel se:0 

K bodu 6. 

Návrh rozpočtového opatření č.9.  a  komentář k němu, byl poslán e- mailem 

dne 9.10.2018. VH k uvedenému návrhu neměla žádných připomínek a 

Rozpočtové opatření č.9,  bylo VH jednohlasně odsouhlaseno. 

Pro:9                                                         Proti: 0                                Zdržel se: 0 

K bodu 7. 

Návrh smlouvy o dílo mezi MÚLP a Projekce dopravní Filip s.r.o. na zpracování 

projektové dokumentace pro cyklostezku Hřebeč –Lidice, byl rozeslán e-mailem 

k připomínkám, dne 3.10.2018. K uvedenému Návrhu smlouvy nebylo žádných 

připomínek. Dokument byl na základě rozhodnutí poslední VH oběma stranami 

podepsán a vstoupil v platnost. 

Pro: 9                                                    Proti: 0                                     Zdržel se: 0 

K bodu 8. 

Představitelé členských obcí poskytli VH prvotní informaci o průběhu a někde i 

o výsledcích komunálních voleb v obci. VH odsouhlasila se k uvedené 

problematice vrátit po ustavujících zasedáních zvolených zastupitelů 

v členských obcích. Byl stanoven termín příští VH na den 12.11.2018, od 

15.30hod. na pozvání starostky obce Lidice, paní Veroniky Kellerové, do Lidic. 

Usnesení: 

1. VH jednohlasně odsouhlasila zápis z poslední VH, která se konala dne 

17.9.2018 v obci Pletený Újezd. 

2. VH  zvolila ověřovatele zápisu, paní Veroniku Kellerovou, starostku obce 

Lidice a pana Bohumila Procházku, starostu obce Makotřasy. 

3. VH odsouhlasila, aby na základě cenové nabídky byla úklidem cyklostezky 

Peklov-Hřebeč a jejím znepřístupnění pro vjezd automobilů, pověřena  



                                                           -4- 

 

 

firma Stavba Bartoš s.r.o. Gen. Klapálka 1614, 27201 Kladno. Cenová 

nabídka na uvedené práce činí 24.714,-Kč, včetně DPH. 

4. VH odsouhlasila variantu pojištění a povinného ručení na štěpkovače. 

Pojistník + provozovatel obec, vlastník mikroregion, s platbou 3.926,-

Kč/rok. VH schválila vypracování pojištění a přes Magistrát Města Kladna, 

přidělení SPZ. 

5. VH schválila jednohlasně Rozpočtové opatření č.9. 

6. VH schválila Smlouvu o dílo mezi Mikroregionem  Údolí Lidického Potoka 

a  Projekce dopravní Filip s.r.o. na vypracování projektové dokumentace 

na cyklostezku  Hřebeč – Lidice.  

7. Příští VH se bude konat dne 12.11.2018 v obci Lidice, od 15.30hod. 

 

 

                                                                         Ing. Jana Nedvědová 

                                                                             předsedkyně 

 

RNDr. Miroslav Oplt CSc 

V Buštěhradě 29.10.2018 

 

 


