
                                                             Zápis 

                       z VH MÚLP konané dne 12.11.218 v obci Lidice  

Program: 

1. Zahájení a přivítání přítomných. 

2. Kontrola zápisu z VH, která se konala dne 15.10.2018 v obci Makotřasy.  

     Ověřovateli zápisu paní Veronika Kellerová, starostka obce Lidice, pan  

     Bohumil Procházka, starosta obce Makotřasy. 

6. Účetnictví.  

3. Volba ověřovatelů zápisu. 

4. Zhodnocení úklidu černé skládky kolem cyklostezky mikroregionu a zamezení  

     vjezdu automobilů na uvedenou cyklostezku.  

5. Pojištění a povinné ručení na štěpkovače  pro obce Lidice, Dolany a          

     Stehelčeves. 

     a) Rozpočtové opatření  č.10. 

     b) Rozpočtové opatření  č.11. 

     c) Návrh rozpočtu na rok 2019. 

     d) Zpráva o Plánu inventur na rok 2018. 

7. Ustavující zasedání zastupitelů členských obcí a mikroregion v roce 2019. 

8. Příprava dokumentu „Činnost mikroregionu v roce 2019“. 

9. Termín a místo konání závěrečné VH MÚLP v roce 2018. 

10. Organizační a různé. 

K bodu 1. 

VH zahájila paní Ing. J. Nedvědová, předsedkyně mikroregionu. Přivítala 

přítomné a konstatovala, že jsou přítomni představitelé všech členských obcí 

MÚLP. 

K bodu 2.  

Byla provedena kontrola zápisu z VH, která se konala dne 15.10.2018 v obci 

Makotřasy. Ověřovatelé zápisu, paní V. Kellerová, starostka obce Lidice,  
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pan B. Procházka, starosta obce Makotřasy a nikdo z přítomných neměli 

k zápisu žádných připomínek a zápis byl jednohlasně schválen. 

Pro: 10                                           Proti: 0                                               Zdržel se: 0 

K bodu 3. 

Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny, paní P. Vagenknechtová, starostka obce 

Stehelčeves a paní M. Chuchutová, starostka obce Číčovice. 

Pro: 10                                          Proti: 0                                                Zdržel se: 0 

K bodu 4. 

Všichni přítomní velmi pozitivně ocenili úklid  černé skládky podél cyklostezky 

mikroregionu Hřebeč- Peklova a zamezení vjezdu pro automobily na uvedenou 

cyklostezku. Práce provedla na základě výběrového řízení firma „ Bartoš s.r.o.“, 

Gen. Klapálka 1614, 27201 Kladno. 

Pro: 10                                          Proti: 0                                                 Zdržel se : 0                      

K bodu 5. 

VH odsouhlasila, že majitelem štěpkovačů bude MÚLP a jejich provozovatelem 

příslušná členská obec. V našem případě, obce Lidice, Stehelčeves, Dolany. 

Povinné ručení a havarijní pojištění je na základě jednání VH sjednáno u ČPP 

a.s. Platby pojistného budou platit provozovatelé, tedy obce. Komletní 

dokumentace k vydání SPZ pro štěpkovače byla předložena příslušnému odboru 

Magistrátu města Kladna. Uvedené SPZ byly převzaty proti platbě 500,-Kč za 

každou žádost, dne 29.11.2018. Nyní budou předány ČPP a.s. k vystavení nové 

zelené karty.  Tím bude tento proces dokončen a SPZ budou předány 

příslušným členským obcím. 

Pro:10                                                  Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

K bodu 6. 

S odvoláním na e-mail ze dne 4.11.2018, který se týká účetnictví MÚLP: 

a) VH vzala na vědomí Rozpočtové opatření č. 10. 

b) VH projednala a schválila Rozpočtové opatření č. 11. 
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c)  VH projednala Návrh rozpočtu  MÚLP na rok 2019 s tím, že uvedený 

návrh bude odsouhlasen na závěrečné VH, tedy 10.12.2018.  

d) VH vzala na vědomí zprávu o Plánu investic na rok 2018. 

Pro: 10                                                   Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

K bodu 7. 

VH byla seznámena s výsledky komunálních voleb v obcích, kde již proběhla 

ustavující zasedání. Zástupci zbývajících členských obcí budou o výsledcích 

ustavujících zasedání informovat na nejbližší VH. Tento bod byl koncipován 

k diskuzi, zejména k činnosti MÚLP v roce 2019. Nicméně na základě některých 

návrhů, byl pojat jako volební. Za předsedkyni mikroregionu byla navržena a VH 

odsouhlasena paní Ing. Jana Nedvědová, bývalá místostarostka obce Dolany 

s tím, že obec Dolany napíše k volbě návrh. Za místopředsedkyni 

mikroregionu byla na základě návrhu z pléna navržena a VH odsouhlasena paní 

V. Kellerová, starostka obce Lidice. Za předsedu Revizní komise byl zvolen pan J. 

Kolbek, starosta obce Pletený Újezd. Členy revizní komise byli zvoleni pan J. 

Burger, starosta obce V. Přítočno, paní M. Chuchutová, starostka obce Číčovice. 

VH odsouhlasila komisi pro MDT mikroregionu ve složení, paní P. 

Vagenknechtová, starostka obce Stehelčeves - předsedkyně, členové komise 

paní P. Piskáčková, starostka obce Hřebeč, pan B. Procházka, starosta obce 

Makotřasy.  

Pro: 10                                              Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

K bodu 8. 

VH odsouhlasila přípravu konceptu k návrhu činnosti MÚLP v roce 2019. 

Přítomní zástupci a představitelé členských obcí byli požádáni, aby případně 

předložili náměty, které budou do zmíněného dokumentu zakomponovány. 

Přípravou dokumentu byl pověřen pan RNDr. M. Oplt, CSc. 

Pro: 10                                              Proti: 0                                             Zdržel se: 0 
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K bodu 9. 

Bylo odsouhlaseno, že závěrečná VH MÚLP se bude konat dne 10.12.2018 

v obci Braškov, v restauraci “ U Chalupů“ od 15.30 hod. 

Pro:10                                                Proti: 0                                            Zdržel se:0 

K bodu 10. 

-VH se seznámila se Smlouvou o provozování stavby D-C.-1, která byla uzavřena 

mezi obcí Dolany, zastoupená starostou obce panem L. Bartošem, dále jen 

„stavebník“  a MÚLP zastoupený předsedkyní paní Ing. J. Nevědovou, dále jen  

„budoucí provozovatel „. VH vyslovila s předloženou smlouvou souhlas. 

Pro: 10                                                Proti: 0                                             Zdržel se: 0                                                     

- VH byla seznámena se soutěží „ Alej roku“, do které se přihlásila obec Lidice a           

   vyslovila plnou podporu obci. 

Pro:  10                                               Proti:  0                                           Zdržel se: 0           

-VH se vyslovila pro aktivní spolupráci s MAS „Přemyslovské Střední Čechy“,  

   zejména v otázce dotačních titulů. 

Pro:  10                                               Proti:  0                                           Zdržel se: 0  

Usnesení: 

1.VH jednohlasně odsouhlasila zápis z VH, která se konala dne 15.10.2018    

    v obci Makotřasy. 

2.VH odsouhlasila volbu ověřovatelek zápisu, paní P. Vagenknechtovou,  

    starostku obce Stehelčeves, paní M. Chuchutovou, starostku obce Číčovice. 

3.VH vyslovila poděkování firmě „ Bartoš s.r.o.“ za úklidové a zemní práce na  

    cyklostezce Hřebeč- Peklova“. 

4.VH odsouhlasila otázku vlastnictví (MÚLP) a provozování (obec)  štěpkovačů  

    v obcích Lidice, Dolany a Stehelčeves. Dále postup pro havarijní pojištění,     

    povinné ručení (ČPP, a.s.) a vydání SPZ. 

5.VH vzala na vědomí Rozpočtové opatření č.10.  
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6.VH projednala a schválila Rozpočtové opatření č. 11. 

7.VH projednala Návrh rozpočtu MÚLP na rok 2019. 

8.VH vzala na vědomí Zprávu o plánu inventur na rok 2018. 

9.Předsedkyní MÚLP byla zvolena paní Ing. Jana Nedvědová, s tím, že obec  

    Dolany napíše návrh. Místopředsedkyní MÚLP byla zvolena paní  

    V. Kellerová, starostka obce Lidice. Předsedou Revizní komise byl zvolen pan  

    J. Kolbek, starosta obce Pletený Újezd, členové paní M. Chuchutová,   

    starostka  obce Číčovice,  pan J. Burger starosta obce V. Přítočno. VH zvolila  

    komisi pro MDT ve  složení, paní P. Vagenknechtová, starostka obce  

    Stehelčeves - předsedkyně,  členové, paní P. Piskáčková, starostka obce  

    Hřebeč, pan B. Procházka  starosta obce  Makotřasy.  

10.Závěrečná VH MÚLP se uskuteční dne 10.12.2018 v obci Braškov,    

      v restauraci  „U Chalupů“ od 15.30 hod. 

11.VH odsouhlasila „ Smlouvu o provozování stoky D- C1“ uzavřenou mezi obcí  

      Dolany a MÚLP. 

12.VH vzala na vědomí  přihlášení  obce Lidice do soutěže „Alej roku“ a vyslovila     

       mu plnou podporu. 

13. VH vyslovila souhlas s aktivní spoluprací s MAS „Přemyslovské střední    

       Čechy“. 

 

 

                                                                 Ing. Jana Nedvědová v.r. 

RNDr. M.Oplt, CSc. 

V Buštěhradě 29.11.2018 

 


