Zápis
z Valné hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala
dne 16.4.2018 v obci Hřebeč
Program:
1. Zahájení VH a přivítání přítomných a hostů, Ing. Jana Nedvědová.
2. Kontrola zápisu z minulé VH, která se konala dne 12.3.2018 v obci V.
Přítočno.
3. Volba ověřovatelů zápisu.
4. Zahájení výběrového řízení na kompostéry. TNT consulting s.r.o. Paní
Ing. I. Lapešová.
5. Ochrana osobních údajů, podle EU GDPR. Analytická část a její
vyúčtování. Keystone company s.r.o. pan T. Doul.
6. Problematika odpadů v obcích, jejich svozu a možnost jeho
komplexního řešení do budoucna. Informace paní D. Novotná, MěÚ
Buštěhrad.
7. Setkání s představiteli Letiště Praha a.s. a exkurze do areálu Letiště.
Termín 3.5.2018 od 9.00 hod.
8. Zájezd mikroregionu do Kamenického Šenova, 23.5.2018. Počty
účastníků zájezdu a účastnický poplatek .
9. Informace k zahájení prací na projektu cyklostezky Lidice-Hřebeč.
Pracovní setkání projektanta, se zainteresovanými starostkami a
starosty.
10. Rozpočtová opatření č. 1,2,3
11. Organizační a různé

-2K bodu 1.
VH zahájila předsedkyně mikroregionu paní Ing. Jana Nedvědová. Přivítala
přítomné a konstatovala, že s výjimkou omluvených obcí, M. Přítočna a Lidic,
jsou přítomni všichni představitelé členských obcí mikroregionu.
K bodu 2.
Byla provedena kontrola zápisu z minulé VH, která se konala dne 12.3.2018,
v obci Velké Přítočno. Ověřovatelé zápisu a nikdo z přítomných neměl
k uvedenému zápisu připomínek a zápis byl jednohlasně schválen.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 3.
Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny paní P. Piskáčková, starostka obce Hřebeč a
pani Ing. arch. D. Javorčeková, starostka města Buštěhrad.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 4.
S odvoláním na jednání minulé VH mikroregionu, která se konala dne 12.3.2018
v obci V. Přítočno, byla zvolena komise pro otevírání obálek VŘ ve složení :
Paní Ing. J. Nedvědová, Pan J. Kolbek, Paní Ing. arch. D. Javorčeková, náhradnice
paní J. Štancová. Otevírání obálek se uskuteční 25.4.2018, od 15.00 hod. na
MěÚ Buštěhrad. Výsledek otevírání obálek, včetně návrhu usnesení pro VH,
která se bude konat dne 14.5.2018, byl členským obcím mikroregionu sdělen emailem dne 27.4.2018. Mezi TNT consulting s.r.o. a MÚLP bude podepsána
smlouva. Výsledek VŘ je přílohou tohoto zápisu.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 5.
A) Pro všechny členské obce a příspěvkové organizace mikroregionu byly
předány úvodní analýzy.
B) Nyní je potřeba realizovat opatření k eliminaci rizik vyplývajících z těchto
analýz.

-3- Vytvoření dokumentace GDPR pod bodem 2-2J (skartační a spisový
řád, dodatky pracovní smlouvy, pracovní řád, interní směrnice, splnění
informační povinnosti pro subjekty údajů a další).
- Realizovat a nastavit u každé obce technická, bezpečnostní a
organizační opatření (školení pro zaměstnance, definování rolí a
odpovědnosti u zaměstnanců, projít modelově situaci se
zaměstnanci).
- Dokumenty k prokazování souladu s GDPR (záznamy o činnostech
zpracování, vzory komunikace, odpovědní e-maily, řízení incidentů
atd).
C) Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů – průběžná kontrola a
monitoring, metodické vedení.
V případě potřeby je možné kontaktovat: Tomáš Doul /CEO
doul@ksco.cz +420 608 183 080
Keystone Company, a.s.
Korunní 108 101 00 Praha 10
VH odsouhlasila, že i MÚLP jako subjekt, bude mít vyřešen úkol GDPR.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se:0
K bodu 6.
VH MÚLP vyslechla paní D. Novotnou z MěÚ Buštěhrad ke dvěma
otázkám. K návrhu na společný postup v nákupu služby na svoz a likvidaci
komunálních a jiných odpadů, způsobem výběru jednoho společného
dodavatele služby pro celý mikroregion. V rámci zajištění optimálnějšího
a výhodnějšího postavení obcí mikroregionu při zadání veřejné zakázky
na tuto službu. V rámci VH dne 14.5.2018, bude tento projekt přednesen
společností „Obce jinak“.
Přítomní byli pozvání na seminář pro MÚLP, který se bude konat dne
31.5.2018 na MěÚ Buštěhrad, k “ Novelizaci zákonů a následné změny
v obecně závazných vyhláškách obcí“. Na semináři vystoupí paní Gaňová
z Odboru dozoru a kontroly MV.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

-4K bodu 7.
Setkání s představiteli Letiště Praha a.s. se uskuteční dne 3.5.2018, sraz
účastníků v 8.45 hod. v Terminálu 1, před recepcí č. 15.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 8.
VH odsouhlasila konečný termín zájezdu mikroregionu dne 23.5.2018,
do Kamenického Šenova a České Kamenice. Mikroegion platí dopravu,
vstupy, oběd. Účastnický poplatek činí 150,-Kč pro každého účastníka
zájezdu. Podrobné technicko-organizační informace, budou zaslány všem
účastnickým obcím samostatným e-mailem v prvém týdnu měsíce května
2018.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 9.
VH byla informována o přípravě zahájení prací na zpracování projektu
cyklostezky Hřebeč-Lidice. K zahájení výše uvedených prací je nezbytná
schůzka starostky obce Hřebeč, paní P. Piskáčkové a starostky obce
Lidice, paní V. Kellerové s „Projekce dopravní Filip s.r.o.“. Ing Filip
předloží návrhy možných termínů setkání.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 10.
VH vzala na vědomí rozpočtové opatření č.1 a č.2.
VH odsouhlasila rozpočtové opatření č. 3 (týká se rozpočtování dotace na
kompostéry a štěpkovače). Rozpočtová opatření č.1 č.2 a č.3 jsou
přílohou tohoto zápisu.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 11.
Ing. arch. D. Javorčeková informovalas, že ŘSD zahájilo práce na úpravě
komunikace I/61 v okolí Buštěhradu a výstavbě kruhového objezdu u
buštěhradského vodojemu.
Bylo odsouhlaseno, že příští VH se uskuteční dne 14.5.2018 v obci
Stehelčeves od 15.30 hod.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se : 0

-5Usnesení:
1. VH odsouhlasila zápis z VH, která se konala dne 12.3.2018 v obci
V.Přítočno.
2. Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny paní P. Piakáčková, starostka obce
Hřebeč a paní Ing. arch. D. Javorčeková, starostka města Buštěhradu.
3. VH zvolila komisi pro otevírání obálek VŘ na kompostéry, ve složení:
paní Ing. Jana Nedvědová, paní Ing. arch.D. Javorčeková, pan J.Kolbek.
Pověřila komisi, aby o výsledku informovala členské obce
mikroregionu. VH uložila pro příští VH zpracovat návrh usnesení
k tomuto projektu, včetně smlouvy.
4. Představitelé členských obcí mikroregionu převzaly analytickou část
GDPR. Odsouhlasily další postup tak, jak je uveden v bodě 5. tohoto
zápisu. Keystone s.r.o zpracuje pro subjekt MÚLP, návrh smlouvy pro
GDPR.
5. VH vzala na vědomí návrh na společný postup v nákupu služby na svoz
a likvidaci komunálních a jiných odpadů. VH odsouhlasila, že na příští
VH k tomuto problému vystoupí zástupci společnosti „Obce jinak“.
6. VH odsouhlasila schůzku s paní Gaňovou z Odboru dozoru a kontroly
MV, k problematice novelizace zákonů. Schůzka se uskuteční dne
31.5.2018 na MěÚ Buštěhrad. Hodina bude upřesněna.
7. VH odsouhlasila setkání s představiteli Letiště Praha a.s., které se
uskuteční dne 3.5.2018.
8. VH odsouhlasila konečný termín zájezdu mikroregionu, dne 23.5.2018.
Technicko- organizační podrobnosti zájezdu budou sděleny v prvém
týdnu měsíce května 2018.
9. VH odsouhlasila ve věci zpracování projektu na cyklostezku HřebečLidice, pracovní setkání paní P. Piskáčkové, starostky obce Hřebeč a
paní V. Kellerové, starostky obce Lidice s panem Ing.Filipem, „Projekce
dopravní Filip s.r.o.“ Ing. Filip navrhne alternativně 3 termíny v měsíci
květnu, pro schůzku.

-610. VH vzala na vědomí Rozpočtové opatření č.1 a č.2.
11.VH odsouhlasila Rozpočtové opatření č.3.
12. Příští VH se uskuteční dne 14.5.2018 v obci Stehelčeves.

Ing. Jana Nedvědová
předsedkyně
RNDr. M. Oplt, CSc.
30.4.2018

