Zápis
Z VH MÚLP, která se konala dne 16.9.2019, v obci Malé Přítočno.

Program
1.
2.
3.
4.

Zahájení VH.
Kontrola zápisu z VH, která se konala dne 24.6.2019, v obci Pletený Újezd.
Volba ověřovatelů zápisu.
Zhodnocení pracovního setkání s primátorem města Kladna, Ing. D. Jiránkem,
které se konalo dne 4.9.2019 na MMK a na základě jeho průběhu, stanovení
dalšího postupu
- v oblasti strategie odpadového hospodářství,
- s odvoláním na program poslední VH, bod č. 7 a výše uvedeného jednání,
zpracování prvého a tedy dílčího stanoviska mikroregionu k EIA, přeloţky
komunikace I/ 61 a dalších staveb, s účastí obcí, kterých se předmětná EIA týká,
- sledování problematiky vodního hospodářství kladenska.
Navrhuje se vytvoření dvou pracovních komisí k uvedeným tématům.
Ke strategii odpadového hospodářství: Pletený Újezd, Buštěhrad, Číčovice
Makotřasy, Stehelčeves.
K problematice EIA I/61: Velké Přítočno, Buštěhrad, Hřebeč, Malé Přítočno,
Lidice, Dolany.

5. Informace o zpracování a předání projektové dokumentace na cyklostezku Lidice
Hřebeč, návrh postupu k zahájení dotačního řízení. Ing. J. Filip Ph.D., zodpovědný
projektant SO.
6. Vyhodnocení ukončení MDT jaro/2019 a vyhlášení MDT podzim/ 2019. Starostka
Stehelčevse, paní P. Vagenknechtová.

K bodu 1.
VH zahájila předsedkyně paní Ing. J. Nedvědová. Přivítala přítomné a konstatovala, ţe
z VH jsou omluveny obce Lidice, Hřebeč, V. Přítočno.
K bodu 2.
Byla provedena kontrola zápisu z minulé VH, která se konala dne 24.6.2019 v obci
Pletený Újezd. Ověřovatelé zápisu a nikdo z přítomných neměli k zápisu ţádných
připomínek a zápis byl jednohlasně schválen.
Pro : 7

Proti: 0

Zdrţel se: 0
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Ověřovateli zápisu byli zvoleni: starostka města Buštěhrad, paní Ing. arch. D.
Javorčeková, místostarosta obce M. Přítočno, pan J. Procházka.
Pro: 7

Proti: 7

Zdrţel se: 0

K bodu 4.
VH se v diskuzi vyjádřila k obsahu a průběhu setkání s primátorem města Kladna,
panem Ing. D. Jiránkem. Primární otázkou z pohledu MÚLP a s odvoláním na dopis,
který na MMK poslal mikroregion, ve věci Strategie odpadového hospodářství, mělo
být projednání citovaného dopisu. S uvedeným jednáním byla VH vyjádřena jen
částečná spokojenost, především proto, ţe úvodní vystoupení pana primátora se týkalo,
byť rovněţ strategického úkolu, problematiky vody a ne Strategie odpadového
hospodářství. Nicméně další diskuze se k námi poţadovanému úkolu vrátila, včetně
problematiky dopravní infrastruktury na území mikroregionu, tedy EIA k I/61 a
dalších staveb. V závěru primátor Ing. D. Jiránek přislíbil aktivní účast a přípravu
setkání starostů a pracovníků obcí správního obvodu ORP Kladno, k dané
problematice. VH m.j. odsouhlasila, ţe mikroregion, se bude dále připravovat na
řešení uvedené problematiky s tím, ţe vytvoří dvě pracovní ad hoc. komise, z nichţ
jedna bude přednostně sledovat úkol Strategie odpadového hospodářství, ve sloţení
Pletený újezd, Buštěhrad, Číčovice, Makotřasy, Stehelčeves a druhá komise k EIA
I/61 a dalších staveb, týkajících se mikroregionu, ve sloţení V. Přítočno, Lidice,
Buštěhrad, M. Přítočno, Dolany, Hřebeč.
Předsedou prvé komise byl odsouhlasen pan J. Kolbek, starosta obce Pletený Újezd,
předsedou druhé komise, pan J. Burger, starosta obce V. Přítočno. Práci obou komisí
je třeba chápat jen z pohledu organizačního, tedy moţnosti operativněji sledovat vývoj
předmětných úkolů pro snaţší práci celého mikroregionu. Bylo odsouhlaseno, ţe příští
VH se k uvedené problematice a na základě nových informací, vrátí.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrţel se: 0

K bodu 5.
VH se zabývala stavem projektové dokumentace na „Cyklostezku Lidice – Hřebeč“.
K tomuto bodu programu byl přizván pan Ing. J. Filip Ph.D. Projekce dopravní Filip
s.r.o., který stručně informoval o dokončení a předání projektové dokumentace
mikroregionu. Zároveň o zpracování Ţádosti o společné povolení stavby, která byla
předána spolu s projektovou dokumentací na MMK, do jeho Odboru pro výstavbu. Jde
o paré projektu č. 2. Projekt, paré č. 1, byl předán obci Lidice. Mikroregion obdrţel
dne 2.9.2019 z MMK, Odboru výstavby, „Výzvu“, která poţaduje doplnění uvedené
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o další dokumenty a to do 31.12.2019. Tuto výzvu
obdrţely všechny obce našeho mikroregionu. Následným jednáním a koresponcí bylo
prokázáno, ţe Odbor výstavby MMK všechna poţadovaná vyjádření, která jsou
poţadována ve „Výzvě“ obdrţel a jsou obsaţeny v paré projektu č. 2 a také v projektu
podle projektanta, v paré č.1. Odbor výstavby se za uvedenou chybu velmi korektně
omluvil a sdělil, ţe stavební řízení bude obnoveno ještě v tomto týdnu, tedy od 7.10 do
11.10.2019. Takţe k dokumentaci pouze chybí smlouvy o drţbě pozemků, které řeší
obec Lidice a která v případě ţe budou získána, budou na základě dohody s Odborem
výstavby MMK, k projektové dokumentaci přiloţena.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrţel se: 0

K bodu 6.
Starostka obce Stehelčeves, paní P. Vagenknechtová, která se stará o MDT, podala VH
informaci o ukončení MDT/ jaro 2019. Bylo přijato40 ţádostí o podporu. Hodnotící
komise 3 ţádosti vyřadila, protoţe ţadatelé nepodali potřebné dokumenty. 3 ţadatelé
se rozhodli schválenou podporu nečerpat. VH dále vyhlásila MDT/ podzim 2019.
Informace o jeho vyhlášení, včetně termínu podání ţádostí a jejich vyúčtování, byly
rozeslány elektronickou poštou. Podání do 11.10.2019 a vyúčtování do 24.2.2020.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrţel se: 0

K bodu 7.
Pan M. Oplt informoval VH o jednání s vedením Letiště Praha a.s., které se
uskutečnilo dne 12.9.2019. Letiště Praha a.s. s odvoláním na smlouvu č. 230 004 957,
stanovilo termín vyúčtování finančního daru na rok 2019, na 30.3. 2020. Ocenilo
způsob vyúčtování finančního daru na rok 2018, jak po formální tak obsahové formě a
očekává, ţe tomu tak bude i za rok 2019. Jde o to, ţe Letiště musí prokazovat, komu
byl finanční dar poskytnut včetně zpětné vazby. Vycházeje z tohoto předpokladu, bude
mikroregionu i pro rok 2020 poskytnut finanční dar ve výši 3 mil. korun. Dále byla
mikroregionu nabídnuta exkurze na Letiště Praha a.s. pro členy VH s termínem
22.10.2019, od 14.00hod. V jejím průběhu bude představitel Letiště Praha a.s.
informovat o některých novinkách chodu letiště, ale i jeho dlouhodobém rozvoji.
S odvoláním na výše uvedené by se měl mikroregion zúčastnit v plném počtu.
K exkurzi se VH vrátí na nejbliţší VH.
Pozn. Prezidentem Hospodářské komory, panem Vladimírem Dlouhým, byl osobně
pozván pan RNDr. M.Oplt, CSc. na diskuzi v rámci kulatého stolu s podtitulem
„Dlouhodobý rozvoj Letiště Praha“, který se uskuteční 21.10.2019 od 10.00 do 13.00
hod. v prostorách Hospodářské komory České republiky. O jeho výsledcích, které
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informována.
Pro: 7

Proti: 0

VH

Zdrţel se: 0

K bodu 8.
Paní starostka Buštěhradu, Ing. arch D. Javorčeková, byla poţádána o znovu umístění
bilbordu mikroregionu, na vhodném a viditelném místě ve městě.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrţel se:0

Paní starostka Stehelčevse, P. Vagenknechtová, informovala VH o projektu „Maminko
posílám zprávu“ Jedná se o projekt, kdy dítě jednoduchým způsobem, přiloţením čipu
k načítacímu zařízení, odešle zprávu o příchodu do školy rodičům. Sluţba je určena
primárně pro ţáky I. stupně ZŠ. Bliţší informace lze nalézt na
www.maminkoposílámzprávu.cz
Pro: 7.

Proti: 0

Zdrţel se: 0

VH se zabývala cenovou nabídkou na zpracování omalovánek pro MÚLP. Uvedená
nabídka byla poslána všem členským obcím k vyjádření. Stanovisko je jednotné a
nabídka byla především z důvodu vysoké ceny odmítnuta.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrţel se: 0

VH byla seznámena s tím, ţe fma. Stavba Bartoš s.r.o. na základě ţádosti
mikroregionu, obnovila znemoţnění vjezdu na cyklostezku mikroregionu poloţením
betonových panelů. Náklady činí 4.235,0 Kč. VH vyjádřila poděkování panu L.
Bartošovi, starostovi obce Dolany za operativní splnění ţádosti mikroregionu.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrţel se: 0

Příští VH MÚLP se uskuteční na pozvání paní starostky obce Číčovice, M.
Chuchutové v obci Číčovice, od 15.30hod.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrţel se: 0

Usnesení:
1. VH odsouhlasila bez připomínek zápis z VH MÚLP, která se konala dne 24.6.2019
v obci Pletený Újezd.

-52. VH odsouhlasila ověřovatele zápisu, paní starostku města Buštěhrad, Ing. arch.
D. Javorčekovou a pana místostarostu obce M. Přítočno, J. Procházku.
3. VH odsouhlasila postup MÚLP v otázce řešení Strategie odpadového hospodářství a
EIA ke komunikaci I/61 a dalším stavbám.
4. VH vzala na vědomí informaci o zpracování a předání projektové dokumentace na
Cyklostezku Lidice – Hřebeč, včetně podání Ţádosti o společné povolení stavby
na MMK.
5. VH odsouhlasila jednomyslně informaci o ukončení MDT/jaro 2019 a vyhlášení
MDT/podzim 2019 .
6. VH odsouhlasila informaci pana RNDr. M. Oplta, CSc. o jednání s vedením Letiště
Praha, které se uskutečnilo 12.9.2019.
7. VH poţádala starostku města Buštěhrad o znovu umístění bilbordu mikroregionu.
8. VH vzala na vědomí informaci starostky obce Stehelčeves, paní P. Vagenknechtové
o projektu „ Maminko posílám zprávu“.
9. VH odmítla jednohlasně cenovou nabídku k omalovánkám pro miroregion.
10. VH odsouhlasila zaplaceni faktury firmě Stavba Bartoš s.r.o. ve výši 4.235.--Kč
za pokládku panelů na cyklostezku mikroregionu.
11. Příští VH se bude konat v obci Číčovice dne 14.10.2019 od 15.30 hod.

Ing. Jana Nedvědová
předsedkyně
RNDr. Miroslav Oplt, CSc.
V Buštěhradě 7.10.2019

