Zápis
z Valné hromady MÚLP, která se konala dne 18.6.2018, v obci Číčovice.
Program:
1.

Zahájení a přivítání přítomných představitelů členských obcí.

2.

Kontrola zápisu z minulé VH, která se konala dne 14.5.2018, v obci
Stehelčeves.

3.

Volba ověřovatelů zápisu.

4.

Závěrečné vyhodnocení analytické části GDPR. Návrhy smluv na pověřence
(DPO) a jejich podepsání, včetně podpisu dodatku č.2., který obsahuje
práce na II. fázi zavedení opatření, po analýze pro obce mikroregionu.

5.

Podpis Smlouvy s vybranými dodavateli na kompostéry a štěpkovače.
Termín realizace projektu.

6.

Projednání pozvánky na seminář společnosti Archconsulting v rámci
projektu „Obce jinak“. Tématem bude nakládání s odpady podle nového
zákona o odpadech. Termín semináře je 20.6.2018 od 16.00 hod. ve
společenském sále zámku Buštěhrad.

7.

Technicko-organizační a finanční vyhodnocení zájezdu mikroregionu, který
se uskutečnil 25.5.2018 do Kamenického Šenova.

8.

Informace o jednání Revizní komise mikroregionu o kontrole jeho
účetnictví.

9.

Organizační a různé:
-diskuze k možnosti zakoupení mobilního podia pro potřeby
mikroregionu,
- problematika povinné elektronizace zadávacích řízení,
- nabídka získání dotace pro zřízení, provozování a výstavbu veřejné Wi-fi
sítě pro MÚLP.
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K bodu 1.
VH zahájila jeho předsedkyně 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 14.5.2018
v obci Stehelčeves. Ověřovatelé zápisu a přítomní na VH, neměli k zápisu
žádných připomínek a zápis byl jednohlasně schválen.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 3.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: starostka obce Číčovice, paní J. Čtrnáctá a
starosta obce Makotřasy, pan B. Procházka.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 4.
VH konstatovala, že k analytické části GDPR, kterou obdržela každá členská
obec, nebylo připomínek. Všechny návrhy smluv na pověřence (DPO) byly
podepsány, včetně podpisu dodatku č. 2, který obsahuje práce na II. fázi
zavedení opatření, po analýze pro obce mikroregionu.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 5.
VH se vrátila k bodu 5. programu minulé VH, který se týkal návrhu usnesení na
veřejnou zakázku „Kompostéry a štěpkovač pro občany mikroregionu“.
VH projednala a schválila Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě č. 150 520 17 02,
uzavřené dle ustanovení § 24 30 a následujících zákonů č. 89 20 12 sb. obč.
zákoníku. Smluvními stranami jsou TNT consulting s.r.o. a MÚLP. Uvedený
Dodatek č.1, je součástí tohoto zápisu.
VH požádala starostku města Buštěhrad, paní ing. arch. D. Javorčekovou, aby
požádala paní JUDr. Sladkou, právní zástupkyni města Buštěhrad o
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kontejnery.“
Po jejím schválení jednotlivými zastupitelstvy obcí a města, bude předmětný
Návrh smlouvy schválen na nejbližší a nebo podle potřeby, na mimořádné VH
MÚLP.
P.S. V průběhu zpracovávání tohoto zápisu z poslední VH MÚLP, byl Návrh
smlouvy rozeslán e-mailem, všem členským obcím mikroregionu.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 6.
VH, s odvoláním na své jednání ze dne 14.5.2018 projednala přípravu a
pozvánku na seminář, který by uspořádala společnost „Archconsulting s.r.o.“ v
rámci projektu „Obce jinak“. Tématem semináře je nakládání s odpady podle
nového zákona o odpadech a možnost společného řešení nakládání s odpady a
svozu odpadů, v rámci mikroregionu, nebo sdružení několika obcí, do
budoucna. VH, s ohledem na důležitost uvedené problematiky, rozhodla o
přeložení uvedeného semináře z 20.6.2018, na některý z termínů po
podzimních komunálních volbách.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 7.
VH byla seznámena s technicko-organizačním a finančním zabezpečením
zájezdu mikroregionu do Kamenického Šenova a České Kamenice. Zájezdu se
zúčastnilo 100 účastníků, proti původně 105 přihlášeným. Za účastnický
poplatek, který činil 150,00 Kč, bylo vybráno 15.750,00 Kč, (tedy včetně 5
účastníků, kteří na poslední chvíli svoji účast odhlásili). Záloha z pokladny MÚLP
15.000,00 Kč.
Panská skála, za průvodce
Sklářské muzeum, vstup
Česká Kamenice, Info.Centrum
Parkovné za 3 autobusy
Obědy pro 103 osob (3 řidiči)

1.210,00 Kč
2.500,00 Kč
6.860,00 Kč
300,00 Kč
13.412,00 Kč

Zůstává 5.718,00 Kč + 750,00 Kč za pět osob, které účast na zájezdu odřekly
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Zůstatek celkem
6.468,00 Kč
Za dopravu ČSAD Kladno
20.572,00 Kč
Za Tranzit Car
5.445,00 Kč
Zájezd byl přítomnými na VH zhodnocen jako velmi úspěšný. VH navrhla
zvážit uspořádání dalšího zájezdu v některém z termínů po podzimních
komunálních volbách.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 8.
VH byl předložen k projednání „Zápis z kontroly Revizní komise Mikroregionu
Údolí Lidického Potoka“, ze dne 18.6.2018. Revizní komise pracovala ve složení:
pan J. Kolbek, starosta obce Pletený Újezd a předseda Revizní komise, paní J.
Čtrnáctá, starostka obce Číčovice, pan J. Burger, starosta obce V. Přítočno. Paní
V. Kellerová, starostka obce Lidice, byla omluvena. K uvedenému zápisu nebylo
žádných připomínek a byl jednohlasně schválen. Je přílohou tohoto zápisu.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 9.
VH na základě diskuze, z důvodů technických a bezpečnostních, zatím
nedoporučila nákup mobilního podia pro potřeby MÚLP.
Problematikou elektronizace zadávacích řízení, které bude od 18.10.2018
povinné pro všechny veřejné zadavatele, se bude VH zabývat na příští VH.
Společnost „Osigeno-veřejné zakázky a dotace s.r.o.“ je připravena pro MÚLP
uspořádat v uvedené věci seminář. Kontakt: novinky@osigeno.cz
tel:+420 724 479 893.
VH se seznámila s nabídkou možnosti získání dotace 15.000,00 Eu pro výstavbu
a provozování Wi-fi sítě MÚLP. Dotační titul k uvedené věci by měl být vypsán
v podzimním termínu 2018. VH se k této nabídce vrátí.
Termín příští VH zatím nebyl stanoven a bude určen operativní cestou.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
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1.VH odsouhlasila bez připomínek zápis z VH, která se konala dne 14.5.2018,
v obci Stehelčeves.
2. Ověřovateli zápisu byli zvoleni: starostka obce Číčovice, paní J. Čtrnáctá a
starosta obce Makotřasy, pan B. Procházka.
3. VH odsouhlasila závěrečné vyhodnocení analytické části GDPR, návrhy
smluv na pověřence (DPO), jejich podepsání, včetně podpisu dodatku
č.2., který obsahuje práce na II. fázi zavedení opatření, po analýze pro
obce mikroregionu.
4. VH projednala a schválila Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 150 520 17
02. (kontejnery, štěpkovače).
5. VH požádala starostku města Buštěhrad, paní ing. arch. D. Javorčekovou,
aby požádala paní JUDr. Sladkou, právní zástupkyni města Buštěhrad, o
zpracování „Návrhu smlouvy mezi obcemi na vypořádání nákladů na
kontejnery“.
6. VH rozhodla o přeložení semináře společnosti „Archconsulting s.r.o.“
k problematice odpadů, na některý z podzimních termínů,
komunálních volbách.
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7. VH odsouhlasila informaci o organizaci a finančních nákladech zájezdu
mikroregionu do Kamenického Šenova.
8. VH odsouhlasila, bez připomínek „ Zápis z kontroly Revizní komise MÚLP“
ze dne 18.6.2018.
9. VH nedoporučila nákup mobilního podia pro potřeby mikroregionu.
10.VH problematiku povinné elektronizace zadávacích řízení odložila na
příští VH.
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veřejné Wi-fi sítě pro MÚLP, na příští VH.
12. Termín a místo konání příští VH, bude stanoveno operativně.

Ing. Jana Nedvědová
předsedkyně
RNDr. Miroslav Oplt CSc
V Buštěhradě 3.7. 2018

