
                                                            Zápis  

                   z VH MÚLP, která se konala dne 14.10.2019 v obci Číčovice  

Program: 

1.   Zahájení a přivítání účastníků VH. 

2.   Kontrola zápisu z VH, která se konala dne 16.9.2019 v obci M. Přítočno 

3.   Volba ověřovatelů zápisu. 

4.   Příprava na pracovní setkání se starosty obcí správního obvodu ORP Kladno, dne   

      16.10.2019,  které se koná pod záštitou primátora Statutárního města Kladna, na  

      MMK od 16.00hod. Vystoupení pověřeného člena VH mikroregionu a  

      prezentování zájmu mikroregionu s akcentem na body a), b), d), e), výše uvedené  

      pozvánky. 

5.   Informace o stavu vyhlášení MDT/podzim 2019. 

6.   Projednání exkurze členů VH mikroregionu na Letiště Praha a.s. která se bude   

      konat dne 22.10.2019 na Letišti Praha a.s. od 14.00 hod. 

7.   Schválení znovu umístění bilbordu MÚLP v sídle mikroregionu. 

8.   Zvážení možnosti přihlášení se do dotačního titulu vypsaného MŽP, od  

      14.10.2019, na výsadbu stromů na veřejných prostranstvích obcí mikroregionu. 

9.   Rozpočtové opatření č.3. 

10. Organizační a různé. 

K bodu 1. 

Z důvodu onemocnění předsedkyně mikroregionu paní Ing. Jany Nedvědové a na 

základě pověření místopředsedkyní  mikroregionu paní V. Kellerové, zahájil a vedl VH 

pan RNDr. M. Oplt, CSc. Přivítal přítomné a konstatoval, že s výjimkou obce Dolany, 

jsou přítomni všichni představitelé členských obcí. VH se řídila programem, který byl 

poslán el. poštou.  

Pro: 9                                           Proti: 0                                             Zdržel se: 0                                                                                                                      

K bodu 2. 

Byla provedena kontrola zápisu z VH, která se konala dne 16.9.2019 v obci Malé 

Přítočno. Ověřovatelé zápisu a nikdo z přítomných 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 B. Procházka, starosta obce Makotřasy, paní M. 

Chuchutová, starostka obce Číčovice. 

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

VH se zabývala přípravou na pracovní setkání starostů a pracovníků obcí správního 

obvodu ORP Kladno, které se bude konat dne 16.10.2019, pod záštitou Primátora 

statutárního města Kladna, pana Ing. D. Jiránka. Bylo rozhodnuto, že všechny členské 

obce a město mikroregionu vstoupí po jeho založení do Svazku obcí ORP Kladno. VH 

doporučila zjistit možnost, zda by členem svazku obcí mohl být mikroregion, jako 

samostatný subjekt. VH považuje všechny úkoly uvedené v bodě1.pozvánky za 

strategické, nicméně body a, b, e, považuje z pohledu mikroregionu a jeho úkolů 

v současnosti, za prioritní. VH se shodla v názoru, že členství ve svazku obcí ORP 

Kladno, jednotlivých obcí mikroregionu a případně i mikroregionu jako samostatného 

subjektu, je důležité z hlediska možností prosazování a realizace úkolů mikroregionu, 

které vyplývají z výše uvedených bodů pozvánky. Vyhodnocením uvedeného setkání 

se bude zabývat příští VH, včetně, pokud možno konkretizace úkolů, které chce 

mikroregion realizovat. 

Pro: 9                                                   Proti: 0                                               Zdržel se: 0 

K bodu 5. 

Paní P. Vágenknechtová, starostka obce Stehelčeves, seznámila VH se stavem 

vyhlášení MDT/podzim 2019. K termínu podání žádostí je evidován počet 24. 

Pro: 9                                                    Proti: 0                                               Zdržel se: 0 

K bodu 6. 

VH byla seznámena s technicko-organizačním zajištěním exkurze na Letiště Praha a.s. 

Bylo potvrzeno, že exkurze se bude konat 22.10.2019 od 14.00hod. V úvodní části je 

naplánováno cca hodinové setkání  s  představitelem  Letiště Praha  a.s., který seznámí  

přítomné s krátkodobým, ale i s dlouhodobým rozvojem Letiště Praha a.s. Součástí 

bude i informace týkající se některých environmentálních problémů s kterými se 

Letiště Praha a.s. zabývá a které mají dopad i na území mikroregionu. V další části 

exkurze bude následovat prohlídka některých objektů letiště, ale i jeho exteriéru, 

včetně možností vidět starty a přistání letadel, včetně v současnosti největšího letadla 

světa. 

Pro: 9                                              Proti: 0                                               Zdržel se: 0 

K bodu 7. 

VH požádala paní Ing. arch. D. Javorčekovou, starostku města Buštěhrad o zadání 

zpracování návrhu nového bilbordu  mikroregionu. Po schválení uvedeného bilbordu, 

včetně cenového návrhu, bude následovat výběr místa pro jeho umístění. 

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

VH se zabývala možností přihlášení se do dotačního titulu vypsaného MŽP, od 

14.10.2019, na výsadbu stromů na veřejných prostranstvích obcí mikroregionu. Bylo 

rozhodnuto, že každá z obcí mikroregionu bude v této otázce postupovat samostatně. 

Pro: 9                                                 Proti: 0                                               Zdržel se: 0 

K bodu 9.  

VH vzala na vědomí Rozpočtové opatření č.3. 

K bodu  10. 

Příští VH se bude konat dne 11.11.2019, v obci Lidice, od 15.30 hod. Závěrečná VH 

MÚLP v roce 2019 se bude konat dne 16.12.2019 od 16.00 hod. Místo jejího konání 

bude ještě upřesněno. 

Usnesení: 

1. VH odsouhlasila bez připomínek zápis z VH, která se konala dne 16.9.2019 v obci  

M. Přítočno. 

2. Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan B. Procházka, starosta obce Makotřasy a paní 

M. Chuchutová, starostka obce Číčovice. 

3. VH odsouhlasila postup mikroregionu na setkání s Primátorem Města Kladna, které 

se bude konat dne 16.10.2019. 

4. VH vzala na vědomí informaci o stavu žádostí MDT/ podzim 2019. 

5. VH odsouhlasila uskutečnění exkurze na Letiště Praha a.s. dne 22.10.2019. 

6. VH odsouhlasila zadání návrhu na nový bilbord MÚLP. 

7. VH rozhodla, že dotační titul na výsadbu stromů vyhlášený MŽP, dne 14.10.2019, 

bude každá členská obec řešit samostatně. 

8. VH vzala na vědomí Rozpočtové opatření č.3. 

9. Příští VH se bude konat dne 11.11.2019 v obci  Lidice, od 15.30hod. Závěrečná VH 

je naplánována na 16.12.2019. 

                                                                                                    Ing. Jana Nedvědová                                                                                                                         

                                                                                                          předsedkyně 

RNDr. M. Oplt, CSc. 


