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.                                                             Zápis 

 z  Valné Hromady MÚLP, která se konala dne 17.9.2018 v obci Pletený Újezd. 

   Program: 

  1.  Zahájení VH a přivítání přítomných. 

  2.  Kontrola zápisu z VH MÚLP, která se konala dne 18.6.2018. 

  3.  Volba ověřovatelů zápisu 

  4.  Vyhodnocení spolupráce členských obcí s pověřencem pro GDPR. 

  5.  Schválení mimořádného finančního daru Letiště Praha a.s. ve výši      

       239.388,-Kč. Informace o zahájení projektových prací na cyklostezku  

       Hřebeč- Lidice. 

  6.  Stav cyklostezky vybudované mikoregionem (odstranění černé skládky,       

          zamezení vjezdu na cyklostezku). 

  7.  Závěrečné zhodnocení projektu „Kompostéry a štěpkovače“. 

  8.   Rozpočtová opatření.                                                  

  9.   Závěr VH a stanovení termínu příští VH MÚLP. 

K bodu 1. 

VH mikroregionu zahájila jeho předsedkyně paní Ing. Jana Nedvědová a 

přivítala přítomné .  Z  VH byla omluvena obec Číčovice. 

K bodu 2. 

Byla provedena kontrola zápisu z minulé VH, která se konala dne 18.6.2018 

v obci Číčovice. Ověřovatelé zápisu a přítomní na VH, neměli k zápisu žádných 

připomínek a zápis byl jednohlasně schválen. 

Pro: 9                                               Proti: 0                                             Zdržel se: 0 

K bodu 3. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Jaroslav Kolbek, starosta obce Pletený Újezd 

a pan Luděk Bartoš, starosta obce Dolany. 

Pro: 9                                                Proti: 0                                             Zdržel se: 0 

K bodu 4. 

V diskuzi byla vyhodnocena spolupráce členských obcí s pověřencem pro GDPR, 

v implementační etapě uvedeného projektu. VH konstatovala, že přes některé, 

ne zásadní nedostatky, spočívající  ojediněle např. ve zpožděných odpovědích   
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na dotazy z obcí, je spolupráce vyhovující. Bylo souhlasně přijato, že  ve výše 

uvedené etapě, je možné se obracet mj.  na paní D. Novotnou z MěÚ 

Buštěhrad, která s touto spoluprací vyslovila souhlas. 

Pro:9                                                    Proti: 9                                             Zdržel se: 0 

K bodu 5. 

VH na základě „Darovací smlouvy“ s Letištěm Praha a.s. odsouhlasila přijetí 

finančního daru ve výši 239.388 Kč,- na  zpracování projektové dokumentace na 

cyklostezku Hřebeč - Lidice. Jde tedy, vycházeje z dlouhodobé koncepce 

mikroregionu v budování cyklostezek, na základě zpracovaného „Generelu 

cyklostezek na území mikroregionu“, o prvý úsek jejich budování. Zkušenosti 

z této prvé etapy budou důležité pro rozhodování a pokračování v budování 

dalších úseků cyklostezek na území mikroregionu.  

VH odsouhlasila zpracování „Smlouvy o dílo“ mezi MÚLP a Projekcí dopravní,  

Filip s.r.o., která byla již dříve vybrána jako zpracovatel uvedené dokumentace. 

Pozn. Návrh předmětné smlouvy byl zaslán představitelům členských obcí 

k případným připomínkám e-mailem s tím, že smlouva by měla být 

odsouhlasena na nejbližší VH MÚLP, následně podepsána, aby projektové práce 

mohly začít. 

Pro: 9                                           Proti: 0                                         Zdržel se:0 

K bodu 6. 

VH se velmi podrobně zabývala neutěšeným stavem okolí cyklostezky, kterou 

v minulých létech vybudoval, s finančním přispěním SKÚ, mikroregion. Jde o 

poměrně velmi rozsáhlou černou skládku a dále skutečností, že byla zničena 

závora, která měla zabránit vjezdu automobilů na cyklostezku. O výše 

uvedeném stavu byla zaslána informace e-mailem 3.8.2018. Pro připomenutí je 

třeba též uvést stížnost pana Jiřího Husníka z Velkého Přítočna, ze dne 

17.7.2018 k dané věci, která byla poslána na SKÚ. Následovala další 

korespondence, která momentálně již není důležitá. VH rozhodla, že úklid černé 

skládky a vybudování zábrany pro možnost vjezdu na cyklostezku bude 

financovat mikroregion. Místostarosta obce Hřebeč, pan J. Svoboda a starosta  
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obce Dolany, pan L. Bartoš se nabídli oslovit příslušné firmy se žádostí o 

vypracování cenové nabídky na výše uvedené. 

Pozn. Ke dni zpracování tohoto zápisu jsou předmětné cenové nabídky 

zpracovány a bude se jimi zabývat nejbližší VH MÚLP. 

Pro: 9                                                 Proti: 0                                           Zdržel se: 0 

K bodu 7. 

VH konstatovala, že projekt „ Kompostéry a štěpkovače“, byl úspěšně 

dokončen. Bude třeba dopracovat pojištění a povinné ručení na štěpkovače. 

Pro: 9                                                 Proti: 0                                         Zdržel se: 0 

K bodu 8. 

VH se zabývala dokumenty z účetnictví, které Vám byli zaslány E-mailem dne 

14.9.2018. 

Jde o změnu rozpisu rozpočtu č.1 a rozpočtová opatření č.4-7, která musela 

provést předsedkyně mikroregionu, paní Ing. Jana Nedvědová. Vzhledem 

k tomu, že  tato změna kolidovala s termínem konání VH a došlo ke změně 

v rozpočtu, týkající se hlavně proplacení faktur za další etapy GDPR (všechny 

obce obdržely avíza a přehled), bylo nutné provést rozpočtová opatření.  

VH změnu rozpisu rozpočtu č.1 a  rozpočtová opatření č. 4-7 vzala na vědomí. 

Pro: 9                                                 Proti: 0                                        Zdržel se: 0 

K bodu 9. 

VH odsouhlasila vyhlášení MDT/ podzim 2018. Příslušný dokument byl zaslán 

všem představitelům členských obcí e-mailem dne 18.9.2018. 

Pro: 9                                                 Proti:  0                                       Zdržel se: 0 

K bodu 10. 

Příští VH se bude konat dne 15.10.2018 v obci Makotřasy na základě pozvání 

pana starosty B. Procházky, od 15.30 hod. 
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Usnesení: 

1. VH odsouhlasila bez připomínek zápis z VH, která se konala dne 

18.6.2018 v obci Číčovice. 

2. Ověřovateli zápisu byli zvoleni: pan J. Kolbek, starosta obce Pletený Újezd 

a  L. Bartoš, starosta obce Dolany. 

3. VH konstatovala, že přes některé drobné nedostatky je spolupráce 

s Keystone Company s.r.o. v etapě implementace vyhovující. 

Styčnou osobou v této etapě GDPR bude na základě souhlasu, paní D. 

Novotná. 

4. VH schválila přijetí, na základě „Darovací smlouvy“, finančního daru od 

Letiště Praha a.s., ve výši 239.388,00 Kč na projektové práce pro 

cyklostezku  Hřebeč- Lidice. 

5. VH rozhodla, že odstranění černé skládky v okolí cyklostezky vybudované 

mikroregionem v minulých létech a vybudování zábrany pro vjezd 

automobilů na uvedenou cyklostezku, bude na základě cenových nabídek 

financovat mikroregion. 

6. VH konstatovala, že projekt „Kompostéry, štěpkovače“, byl úspěšně 

zrealizován.  Na štěpkovače bude třeba zajistit pojištění a povinné ručení. 

7. VH vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č.1 a  rozpočtová opatření 

č. 4-7.  

8. VH odsouhlasila vyhlášení MDT/ podzim 2018. 

9. VH odsouhlasila, že příští VH se uskuteční v obci Makotřasy, na základě 

pozvání starosty pana B. Procházky, od 15.30 hod.  

 

 

                                                                                Ing. Jana Nedvědová 

                                                                                     předsedkyně 

RNDr. Miroslav Oplt, CSc. 

V Buštěhradě  7.10.2018 

 

 

 

 


