
                                                          Zápis 

         z VH MÚLP, která se konala dne 1.4.2019, v obci V. Přítočno. 

Progran: 

1. Zahájení VH a přivítání účastníků. 

2. Kontrola zápisu z VH, která se konala dne 25.2.2019, v obci Hřebeč. 

3. Volba ověřovatelů zápisu. 

4. Informace o jednání obcí s Arch Consulting s.r.o. ve věci strategie odpadového 

hospodářství. 

5. Informace o počtu podaných žádostí MDT jaro/2019, podle obcí. 

6. Informace o stavu vyúčtování finančního daru od Letiště Praha a.s. za rok 2018 

a Darovací smlouva na rok 2019. 

7. Projednání návrhu na zájezd mikroregionu, jaro 2019. 

8. Podrobnější informace o probíhajícím řízení EIA, ke stavbě přeložky 

komunikace I/61, včetně propojení na komunikaci D7. 

9. Informace o pracovním setkání starostek obcí Lidice a Hřebeč, paní P. 

Piskáčkové, paní V. Kellerové s představitelem Projekce dopravní Filip s.r.o., 

panem Ing. M. Tesařem, ve věci cyklostezky Lidice – Hřebeč. 

10. Seznámení se s nabídkou publikace „Na kole i pěšky Středočeským krajem“, 

(určeno pro obce Středočeského kraje, mikroregiony a Info.centra). 

11. Schválení Závěrečného účtu za rok 2018. 

12. Schválení Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2018. 

13.  Na vědomí Roční účetní závěrka za rok 2018 (schvalují: předsedkyně, 

místopředsedkyně, předseda revizní komise). 

14. Organizační a různé.  

 

K bodu 1. 

VH zahájila předsedkyně mikroregionu paní Ing. Jana Nedvědová. Přivítala přítomné a 

konstatovala, že kromě obce Makotřasy, která se omluvila, jsou přítomni všichni 

představitelé členských obcí. 

K bodu 2.  



Byla provedena kontrola zápisu z VH, která se konala dne 25.2.2019 v obci Hřebeč. 

Ověřovatelé zápisu a nikdo z přítomných neměli k zápisu žádných připomínek a zápis 

byl jednohlasně schválen. 

Pro: 9                                                 Zdržel se: 0                                   Proti: 0 

K bodu 3. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan J. Burger, starosta obce V. Přítočno a pan J. 

Procházka, místostarosta obce M. Přítočno. 

Pro: 9                                                  Zdržel se: 0                            Proti: 0                                                        
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K bodu 4. 

VH se v diskuzi vrátila k jednání ze dne 25.2.2019, na kterém byla poskytnuta 

informace o možnosti připojení obcí mikroregionu k projektu společného nastavení 

systému odpadového hospodářství členských obcí v rámci MÚLP. Všem členským 

obcím byl dne 29.3.2019 zaslán k dané problematice, vysvětlující e-mail. VH po 

diskuzi rozhodla o zpracování společné písemné apelace na ORP. Tato byla formou 

dopisu zpracována paní D. Novotnou z MěÚ Buštěhrad a zaslána členským obcím, ale 

i obcím přizvaným (Třebusice), k připomínkám. Na nejbližší VH, která se bude konat 

dne 20.5.2019 v obci Stehelčeves, se předpokládá podepsání uvedeného dopisu a jeho 

odeslání na ORP. 

Pro: 9                                                    Zdržel se: 0                               Proti: 0         

K bodu 5. 

Starostka obce Stehelčeves, paní P. Vagenknechtová, která má v rámci mikroregionu 

na starosti MDT, informovala VH o počtu podaných žádostí MDT, jaro/2019, které 

jsou podle obcí uvedeny v přehledné tabulce. Tato je přílohou tohoto zápisu. 

Mimořádně byla rozdělena částka 108.000,-Kč,. Pro příští vyhlášení MDT se počítá 

s částkou 100.000,- Kč. 

Pro: 9                                              Zdržel se: 0                                  Proti: 0 

K bodu 6. 

Vyúčtování fin. daru Letiště Praha a.s. za rok 2018, bylo provedeno všemi členskými 

obcemi po stránce obsahové i formální dobře a bez připomínek Letiště Praha a.s.                                                            

Darovací smlouva Letiště Praha a.s. na rok 2019, byla oboustranně podepsána a nyní 

lze očekávat v nejbližších dnech poskytnutí finančního daru. 

Pro: 9                                                 Zdržel se: 0                                Proti: 0 

K bodu 7.  

VH projednala a odsouhlasila uskutečnění zájezdu mikroregionu pro seniory, 

s termínem 23.5.2019 do Nových hradů u Chrudimi. Byly odsouhlaseny následující 

podmínky zájezdu. Bude (zatím) objednán jeden autobus. V případě většího zájmu o 



zájezd dohodnout s dopravcem možnost objednání ještě jednoho autobusu. Termín 

přihlášení se na zájezd je stanoven na 5.5.2019. Přihlášky na zájezd bude přijímat 

Informační centrum Města Buštěhrad. Kontakt : paní Blesková tel. 601154122 e-mail : 

Infocentrum@mestobustehrad.cz. Dopravu a vstupy platí mikroregion. Oběd si každý 

z účastníků, na základě rozhodnutí VH, zajišťuje individuálně. Tedy mikroregion oběd 

neplatí.  

Pro: 9                                                   Zdržel se: 0                                  Proti: 0 
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K bodu 8. 

V návaznosti na jednání minulé VH, informoval starosta V. Přítočna, pan J. Burger o 

stavu probíhajícího řízení EIA, ke stavbě přeložky komunikace I/61, včetně propojení 

na D7. MÚLP bude zpracovávání předmětné EIA průběžně sledovat, aby se k ní,  po 

jejím dokončení, mohl kvalifikovaně vyjádřit. 

Pro: 9                                                     Zdržel se: 0                                   Proti: 0 

K bodu 9. 

VH byla seznámena s výsledkem pracovního setkání starostky obce Lidice, paní V. 

Kellerové a starostky obce Hřebeč, paní P. Piskáčkové a pana M. Oplta se zástupcem 

projektové kanceláře Projekce dopravní Filip s.r.o. ve věci cyklostezky Lidice –

Hřebeč. Na setkání byly projednány některé technické detaily zpracovávaného 

projektu. Bylo konstatováno, že spolupráce s uvedenou projektovou kanceláří probíhá 

uspokojivě a to jak formou osobních setkání, tak i písemnou korespondencí. Pro 

informaci lze zopakovat, že předmětná cyklostezka Lidice – Hřebeč má délku 910m,  

je široká 3m, což představuje 2730m2. Při velmi konzervativní kalkulaci, při ceně 

1.800,-Kč/m2, vychází cena 4,9mil.-Kč. Tato částka obsahuje s rezervou případné 

sanace. Předpokládá se další jednání s projektovou kanceláří, které by se mělo zabývat 

především kalkulovanou cenou se snahou o její maximálně možné snížení, což může 

představovat i „vstup“ do technických otázek projektu a následně výstavby. 

Pro: 9                                              Zdržel se: 0                                   Proti: 0 

K bodu 10. 

VH byl předložen návrh nabídky firmy „Bekr“ na možnost objednání připravované 

publikace “Na kole i pěšky Středočeským krajem“ s propagační participací 

mikroregionu v uvedené publikaci. Jedná se o soubor přibližně 60ti cyklotras a 

turistických tras. Publikace bude vyhotovena s laminovaným přebalem a ve formátu 

A5 s kroužkovou vazbou. Cena pro mikroregion, ale i pro jednotlivé členské obce je 

120,-Kč, proti běžné ceně 150,-Kč. Vše ostatní najdete na www.bekrmapy.cz. Kontakt: 

Lubomír Pochylý, tel. 607 998 330, e-mail: p.lubomir3@seznam.cz 

VH po diskuzi k předložené nabídce, nezvažuje nákup uvedené publikace. 

http://www.bekrmapy.cz/


Pro: 9                                                Zdržel se: 0                                      Proti: 0 

K bodu 11. 

VH po jednání schválila Závěrečný účet za rok 2018. 

Pro: 9                                                 Zdržel se: 0                                       Proti: 0 

K bodu 12. 

VH po projednání schválila Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2018, bez 

výhrad.  

Pro: 9                                                    Zdržel se: 0                                     Proti: 0 
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K bodu 13. 

VH vzala na vědomí Roční účetní závěrku za rok 2018. 

Pro: 9                                                     Zdržel se: 0                                      Proti: 0 

K bodu 14. 

Byla odsouhlasena exkurze na Letiště Praha a.s. pro představitele členských obcí 

mikroregionu. Podrobnosti, včetně termínu exkurze, budou sděleny následně. 

Pro: 9                                                          Zdržel se: 0                                     Proti: 0 

Starostce města Buštěhrad, paní Ing, arch. D. Javorčekové, bylo připomenuto, aby 

sejmutý bilbord mikroregionu, který uvádí členské obce mikroregionu, byl znovu 

umístěn na vhodném místě. 

Pro: 9                                                           Zdržel se: 0                                      Proti: 0  

Příští VH MULP, se bude konat dne 20.5.2019, na pozvání starostky obce Stehelčeves, 

paní P. Vágenknechtové, v obci Stehelčeves, od 15.30hod. 

 

Usnesení: 

1. VH jednohlasně odsouhlasila zápis z VH, která se konala dne 25.2.2019,v obci 

Hřebeč. 

2. Ověřovateli zápisu byli zvoleni, pan J. Burger, starosta obce V. Přítočno a pan J. 

Procházka, místostarosta obce M. Přítočno. 

3. VH odsouhlasila zpracování apelace (dopisu), ve věci strategie odpadového 

hospodářství na ORP s tím, že na nejbližší VH bude uvedený dopis představiteli 

členských obcí a přizvanými obcemi, podepsán a odeslán na ORP. 

4. VH vzala na vědomí informaci o počtu žádostí MDT, jaro/2019 a odsouhlasila 

rozdělení finančních prostředků ve výši 108.000,-Kč.  



5. VH vzala na vědomí informaci o vyúčtování finančního daru Letiště Praha a.s. za 

rok 2018 a odsouhlasila podepsání Darovací smlouvy  Letiště Praha a.s. na rok 2019. 

6.VH vzala na vědomí informaci o pracovním setkání starostky obce Lidice, paní V. 

Kellerové a starostky obce Hřebeč, paní P. Piskáčkové, ve věci cyklostezky Lidice –

Hřebeč. VH bude dále sledovat zpracovávání předmětného projektu, s akcentem na 

finanční náklady projektu a stavby. 

7. VH vzala na vědomí informaci o nabídce publikace „ Na kole i pěšky Středočeským 

krajem“. Každá obec má možnost uvedenou publikaci objednat pro své potřeby 

individuálně. 
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8. VH schválila Závěrečný účet za rok 2018. 

9. VH schválila Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2018, bez výhrad.  

10. VH vzala na vědomí Roční účetní závěrku za rok 2018. 

11. VH odsouhlasila uskutečnění exkurze na Letiště Praha a.s. pro představitele obcí a 

města mikroregionu. 

12. Starostka města Buštěhrad, paní Ing. arch. D. Javorčeková, zajistí vrácení na 

vhodné místo, sejmutý bilbord mikroregionu. 

 

                                                                                  Ing. Jana Nedvědová 

                                                                                     předsedkyně 

RNDr. M. Oplt, CSc. 

Buštěhrad, 26.4.2019                                                                                               

 

 


