Zápis
z Valné hromady Mikreoregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne
22.1.2018 v obci Dolany.
Program.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení.
Kontrola zápisu z VH, která se konala dne 11.12.2018.
Volba ověřovatelů zápisu.
Aktuální informace k úkolu „Ochrana osobních údajů“ podle EU GDPR.
Vyhlášení „Malého dotačního titulu“, jaro 2018 a upřesňující kriteria.
Témata činnosti mikroregionu, doplněná o návrhy členských obcí,
pro období do termínu komunálních voleb 2018.
7. Rozpočtové opatření č.4
8. Inventarizační zpráva za rok 2017.
9. Organizační a různé:
- Kontrola FÚ SKÚ na kanalizaci a ČOV v obcích Dolany a V. Přítočno
- Stav vyúčtování finančního daru Letiště Praha a.s.
- Stanovení termínu příští VH.
10. Závěr VH.
K bodu 1.
VH zahájila jeho předsedkyně paní Ing. Jana Nedvědová. Přivítala přítomné a
konstatovala, že jsou přítomni paní starostky a pánové starostové členských
obcí s výjimkou starostky obce Hřebeč, paní P. Piskáčkové.
K bodu 2.
Byla provedena kontrola zápisu z minulé VH, která se konala dne 11.12.2017
v Galerii Kladno. Ověřovatelé zápisu, kterými jsou pan B. Procházka, starosta
obce Makotřasy a pan J. Procházka, místostarosta obce M. Přítočno, ani
přítomní na VH, neměli k zápisu žádných připomínek a zápis byl jednohlasně
schválen.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

-2K bodu 3.
Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny: paní V. Kellerová, starostka obce Lidice a
paní M. Kindlová, místostarostka města Buštěhrad.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 4.
K tomuto bodu jednání byla přizvána paní D. Novotná z MěÚ Buštěhrad, která
informovala o poznatcích a průběhu spolupráce s Keystone Company, a.s. ve
městě Buštěhrad. Ke stejnému tématu vystoupila starostka Číčovic, paní J.
Čtrnáctá a starosta obce Dolany, pan L. Bartoš. Vycházeje z uvedených
vystoupení lze konstatovat, že mikroregion zvolil správnou cestu pro zajištění
úkolu EU GDPR, Ochrana osobních údajů. Tedy výše uvedený úkol řešit jako
celek a ne individuálně, v rámci jednotlivých obcí mikroregionu. Bylo
dohodnuto, že k uvedenému úkolu se vrátí i příští VH MÚLP, na které vycházeje
z časového harmonogramu, budou podány další informace.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 5.
VH potvrdila vyhlášení MDT jaro 2018, které připravila paní J. Štancová,
místopředsedkyně mikroregionu a starostka obce Stehelčeves. Písemně
zpracované podmínky, týkající se MDT, byly rozeslány elektronickou poštou
všem členským obcím mikroregionu.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 6.
VH byla seznámena s některými tématy činnosti mikroregionu k termínu
komunálních voleb, tedy do podzimu 2018. Do 10.2.2018 by měly členské obce
mikroregionu předložit téma, nebo témata, která budou součástí dokumentu
„Činnost mikroregionu do termínu komunálních voleb 2018“.
Z výše uvedených témat činnosti mikroregionu půjde v prvé řadě o úspěšné
dokončení úkolu EU GDPR, Ochrana osobních úkolů, s termínem 28.5.2018.
Velmi náročným jak z technického tak finančního hlediska bude, vycházeje
z našeho „Generelu cyklostezek na území MÚLP“, zpracování a projednání
nabídky na projekt cyklostezky Lidice – Hřebeč, včetně geodetického zaměření,

-3geologického průzkumu a zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního
rozhodnutí a následně stavebního povolení. Nabídka by měla být předložena
nejpozději do termínu příští VH, tedy do 12.3.2018.
Vzhledem k tomu, že naše žádost o dotaci z OPŽP v rámci 68 výzvy na
kompostéry pro občany byla schválena, bude třeba aktivně spolupracovat
s TNT consulting s.r.o, včetně vypsání VŘ a ve finále zajistit realizaci dodávek
kompostérů členským obcím mikroregionu.
Mikroregion předá v relevantním termínu, tedy do poloviny února 2018
vyúčtování členskými obcemi finančního daru Letiště Praha a.s. za rok 2017.
K termínu této VH předaly požadované vyúčtování následující obce: Číčovice,
Pletený Újezd, Stehelčeves, Dolany, Lidice, M. Přítočno.
Na přelomu měsíce března a dubna 2018, je naplánováno setkání s vedením
Letiště Praha a.s. tentokráte v areálu Letiště. Půjde o vzájemné informovaní o
své činnosti a vyhodnocení spolupráce. Vedení Letiště Praha a.s. chce pozvat
účastníky setkání na exkurzi po areálu letiště, s výkladem některých novinek,
týkajících se provozu letiště. Na pracovní schůzce se zástupci Letiště Praha a.s.,
která se uskutečnila dne 1.2.2018, bylo potvrzeno, že byly zahájeny práce na
přípravě Darovací smlouvy pro poskytnutí finančního daru mikroregionu pro
rok 2018. Podmínkou poskytnutí daru je, jako každý rok, vyúčtování fin. daru za
rok 2017.
I v roce 2018, bude MÚLP vyhlašovat MDT,v jarním a podzimním termínu.
Je zvažována spolupráce s Odborem regionálního rozvoje SKÚ a s Regionální
stálou konferencí SKÚ a se Sdružením MS ČR. Forma, obsah a termíny uvedené
spolupráce, nejsou zatím předmětem tohoto zápisu a VH k možnosti navázání
spolupráce ještě zaujme stanovisko.
Mikroregion připraví 2 zájezdy pro seniory členských obcí mikroregionu. Jeden
zájezd s termínem jaro a druhý s termínem podzim 2018. Upřesnění, včetně
návrhu míst a termínů, bude projednáno na příští VH, tedy 12.3.2018.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

-4K bodu 7.
VH se seznámila s Rozpočtovým opatřením č.4, ze dne 31.12.2017, které
schválila na základě pověření paní Ing. Jana Nedvědová, předsedkyně
mikroregionu. Šlo o úpravu z důvodu MDT. VH vzala uvedené RO na vědomí.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se:0
K bodu 8.
VH se seznámila s Inventarizační zprávou, ze dne 8.1.2018 za rok 2017, která je
zpracována v souladu se zákonem č.563/ 1991 Sb. o účetnictví ve znění
pozdějších předpisů, vyhlášek a směrnic. Inventarizační komise neshledala
žádné odchylky od žádoucího stavu. Zpráva je součástí tohoto zápisu. VH vzala
zprávu na vědomí.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 9.
- VH byla informována o výsledku kontroly FU SKÚ na kanalizaci a čistírnu
odpadních vod v obcích Dolany a V. Přítočno a vzala ji na vědomí.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
- Účastníkům VH byl připomenut termín 10.2.2018, pro předložení
vyúčtování finančního daru Letiště Praha a.s. za rok 2017.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
- Termín příští VH byl stanoven na 12.3.2018 a se souhlasem starosty pana
J. Burgra, ve V. Přítočně.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
1. VH odsouhlasila jednohlasně zápis z VH, která se konala dne
11.12.2017 v Galerii Kladno.
2. Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny, paní V. Kellerová, starostka obce
Lidice, paní M. Kindlová, místostarostka města Buštěhrad.
3. VH odsouhlasila postup mikroregionu při zajišťování úkolu EK GDPR,
Ochrana osobních údajů.

-54. VH odsouhlasila prvotní návrh činnosti mikroregionu do
termínu podzimních komunálních voleb 2018. Do 10.2.2018
předloží členské obce námět, nebo náměty na činnost
mikroregionu, ve výše uvedeném období.
5. VH vzala na vědomí Rozpočtové opatření č.4.
6. VH vzala na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2017.
7. VH vzala na vědomí informaci o kontrole FU SKÚ na kanalizaci
a ČOV v obcích Dolany a V. Přítočno.
8. Termín vyúčtování finančního daru Letiště Praha a.s. za rok
2017, je 10.2.2018.
9. Příští VH se bude konat dne 12.3.2018, v obci V. Přítočno, od
15.30hod.

Ing. Jana Nedvědová
předsedkyně
V Buštěhradě, 6.2.2018
RNDr. M. Oplt, CSc.

