
                                                             Zápis 

               z VH MÚLP, která se konala dne 20.5.2019 v obci Stehelčeves. 

 

Program: 

1.   Zahájení VH a přivítaní představitelů členských obci mikroregionu, představitelů  

      přizvaných obcí a dalších hostů. 

2.   Kontrola zápisu z VH, která se konala dne 1.4.2019 v obci V. Přítočno. 

3.   Volba ověřovatelů zápisu. 

4.   Projednání a podpisy dopisů na Magistrát města Kladna a Královské město Slaný,    

      ve věci řešení odpadového hospodářství ve Středočeském kraji, na území ORP    

      Kladno a ORP Slaný, s ohledem na budoucí novou legislativu v odpadovém   

      hospodářství. 

 

5.   Projednání zápisu k průběhu zakázky „Cyklostezka Lidice – Hřebeč“, mezi MÚLP   

      a Projekcí dopravní Filip, s.r.o. 

6.   Informace o technicko-organizačním zajištění zájezdu mikroregionu do Nových  

      dvorů,  který se uskuteční dne 23.5.2019. 

7.   Organizační a různé. 

K bodu 1. 

VH zahájila předsedkyně paní Ing. Jana Nedvědová. Přivítala přítomné, včetně 

zástupců přizvaných obcí, tedy Brandýska a DSO Budečsko, který tvoří obce Koleč, 

Holubice, Blevice, Otvovice a Zákolany. Pozvaná obec Třebusice, se VH nezůčastnila. 

Z členských obcí mikroregionu se VH neúčastnily obce Lidice a Hřebeč, které se  

omluvily. 

K bodu 2. 

Byla provedena kontrola zápisu z VH, která se konala dne 1.4.2019 v obci V. Přítočno. 

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

byl přítomnými schválen. 

Pro: 8                                                 Proti: 0                                       Zdržel se: 0 

K bodu 3. 

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

Stehelčeves a paní М. Chuchutová, starostka obce Číčovice. 

Pro: 8                                                 Proti: 0                                         Zdržel se: 0   
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K bodu 4. 

Problematika možnosti připojení se obcí našeho mikroregionu k projektu Společného 

nastavení systému odpadového hospodářství členských obcí v rámci mikroregionu, 

byla projednána na VH dne 25.2.2019 a dále na VH dne 1.4.2019. Uvedené 

problematiky se týká i e-mail, který byl všem členským obcím poslán dne 23.3.2019. 

S odvoláním na výše uvedené, byly VH, včetně přizvaných obcí projednány a 

schváleny dopisy s odesláním na Magistrát města Kladna a Královské město Slaný. 

Účastníci VH požádali paní D. Novotnou, z MěÚ Buštěhrad o další administraci 

uvedených dopisů. Oba dopisy jsou přílohou tohoto zápisu. VH, spolu s přizvanými 

výše uvedenými obcemi, rozhodla o dalším průběžném sledování tohoto strategického 

úkolu. 

Pro: 8+2 (Brandýsek, DSO Budečsko)    Proti: 0                                  Zdržel se: 0 

K bodu 5. 

VH se seznámila se Zápisem k průběhu zakázky „Cyklostezka Hřebeč-Lidice“. 

Uvedený zápis k zakázce, je vyhotoven na základě ustanovení uzavřené smlouvy mezi 

MÚLP a Projekcí dopravní Filip s.r.o. ze dne 15.10.2018. Předmětný zápis upřesňuje 

průběh zakázky a je informací pro obě strany smluvního vztahu, což je nezbytné pro 

zdárné dokončení zakázky. Na základě oboustranného jednání dochází k prodloužení 

termínu předání projektové dokumentace z 15.5.2019 na 31.7.2019, z následujících 

důvodů. Jde o do vyřešení pozemkových záležitostí v trase cyklostezky. V místě 

napojení na stávající cestovní síť na k.u. Hřebeč se nachází pozemky v soukromém 

vlastnictví. Je tedy nutná součinnost ze strany našeho mikroregionu (obcí Lidice a 

Hřebeč), ve věci získání příslušných smluv na držbu těchto pozemků. Mikroregion 

bude v rámci součinnosti informovat zhotovitele o průběhu vývoje s pozemky včas 

tak, aby zhotovitel mohl zdárně pokračovat v plnění zakázky. Vyřešení uvedeného 

problému a předání projektové dokumentace v odsouhlaseném termínu na uvedenou 

zakázku, je důležité také s ohledem na požadavek finančního dárce Letiště Praha a.s., 

k vyúčtování finančního daru. 

Pro: 8                                                      Proti: 0                                           Zdržel se: 0 

K bodu 6. 

S odvoláním na jednání VH, která se konala dne 1.4.2019, byla VH informována o 

technicko- organizačním zajištění zájezdu mikroregionu do Nových hradů, 23.5.2019. 

O průběhu zájezdu, včetně jeho vyúčtování, bude informována příští VH. 

Pro: 8                                                        Proti: 0                                          Zdržel se: 0 

 



                                                           -3- 

K bodu 7. 

VH vzala na vědomí Rozpočtové opatření č.2, které provedla předsedkyně 

mikroregionu paní Ing. Jana Nedvědová. Šlo o navýšení poplatků bance. 

Pro: 8                                                          Proti: 0                                         Zdržel se: 0 

 

Usnesení: 

1. VH odsouhlasila jednohlasně zápis z VH, která se konala dne 1.4.2019 v obci V. 

Přítočno. 

2. Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny, paní P. Vágenknechtová, starostka obce 

Stehelčeves a paní Chuchutová, starostka obce Číčovice. 

3. VH, spolu s přizvanými obcemi a DSO Budečsko, projednala a odsouhlasila text 

dopisů ve věci Strategie odpadového hospodářství ve Středočeském kraji, na území 

ORP Kladno a ORP Slaný. O další administraci dopisů byla požádána paní D. Novotná 

z MěÚ Buštěhrad. 

4. VH projednala a vzala na vědomí Zápis k průběhu zakázky „Cyklostezka Lidice- 

Hřebeč“. 

5. VH vzala na vědomí informaci o technicko- organizačním zajištění zájezdu 

mikroregionu do Nových dvorů, 23.5.2019. 

6. VH vzala na vědomí Rozpočtové opatření č.2. 

7. Příští VH se uskuteční, na pozvání starosty pana J. Kolbeka, dne 24.6.2019, v obci 

Pletený Újezd, od 15.30hod. 

 

                                                                                Ing. Jana Nedvědová 

                                                                                    předsedkyně 

RNDr. Miroslav Oplt, CSc. 


