Zápis
z VH MÚLP, která se konala dne 25.2.2019, v obci Hřebeč.

Program:
1. Zahájení a přivítání přítomných.
2. Kontrola zápisu z minulé VH, která se konala dne 10.12.2018.
3. Volba ověřovatelů zápisu.
4. Informace o možnosti připojení obcí mikroregionu k projektu společného
nastavení systému odpadového hospodářství členských obcí, v rámci MÚLP.
5. Vyhlášení Jarního kola MDT/ 2019.
6. Vyhodnocení finančního daru Letiště Praha a.s. za rok 2018.
7. Schválení Darovací smlouvy Letiště Praha a.s. na rok 2019.
8. Projednání Hlavy VII., bodu 3. Stanov MÚLP v návaznosti na výsledek
komunálních voleb v členských obcích mikroregionu.
9. Rozpočtové opatření č.13/ 2018.
10. Návrh Rozpočtového opatření č.1/ 2019.
11. Dohody o provedení práce obsluhy ČOV v obcích Dolany a V. Přítočno.
12. Inventarizační zpráva za rok 2018.
13. Organizační a různé.
14. Termín příští VH.

K bodu 1.
VH zahájila předsedkyně mikroregionu paní Ing. Jana Nedvědová. Přivítala přítomné a
konstatovala, že kromě obce Malé Přítočno, která se řádně omluvila, jsou přítomni
všichni představitelé členských obcí. Jako host byla přivítána paní Dagmar Novotná
z MěÚ Buštěhrad.
K bodu 2.
Byla provedena kontrola zápisu ze závěrečné VH v roce 2018, která se konala dne
10.12.2018 v obci Braškov. Ověřovatelé zápisu a nikdo z přítomných neměli žádných
připomínek a zápis byl jednohlasně schválen.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 3.
Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny starostka obce Hřebeč, paní P. Piskáčková a
starostka města Buštěhrad, paní Ing. arch. D. Javorčeková.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0
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K bodu 4.
Paní Dagmar Novotná přednesla návrh na zapojení obcí mikroregionu do společného
projektu nastavení systému odpadového hospodářství v obcích mikroregionu, ve
spolupráci se společností ARCH Consulting s.r.o., sdružené ve společnosti „Obce
jinak“. Tento projekt zahrnuje analýzu a nastavení strategie odpadového hospodářství
pro jednotlivé obce mikroregionu a poté společně pro mikroregion, jako celek. VH
požádala paní D. Novotnou o poskytnutí kontaktu jednotlivým obcím mikroregionu,
na výše uvedenou společnost, za účelem samostatného, jednotlivého, osobního setkání
obcí mikroregionu s uvedenou společností, pro získání bližších informací o tomto
projektu. VH se touto problematikou bude i nadále zabývat.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 5.
VH schválila vyhlášení MDT/2019. Podrobná informace byla rozeslána e-mailovou
poštou starostkou obce Stehelčeves, paní P. Vagenknechtovou. Žádost o přidělení
MDT musí být podána od 26.2. do 15.3.2019 do 13.00 hod.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 6.
Termín k vyúčtování finančního daru Letiště Praha a.s. za rok 2018, byl stanoven na
21.3.2019. Jeho obsah i forma jsou totožné s předcházejícími vyúčtováními (titulní
strana, popis využití přidělených prostředků, faktury, fotodokumentace před a po
skončení akce).
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 7.
VH projednala a schválila Darovací smlouvu Letiště Praha a.s. na rok 2019.
Pro: 9
K bodu 8.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Revizní komise, na základě výsledků komunálních voleb v obcích mikroregionu,
informovala VH o návštěvě KÚSK týkající se konzultace ohledně správnosti
(zákonnosti) volby předsedy/předsedkyně mikroregionu. Revizní komise informovala
VH o výsledcích konzultace a doporučeních. Z diskuze na VH vyplynulo, že Stanovy
mikroregionu, zejména Hlavy VII., bod 3., není potřebné upřesňovat. VH v diskuzi,
s odvoláním na VH, která se konala v minulém roce v obci Lidice, potvrdila ve funkci
předsedkyně mikroregionu, paní Ing. Janu Nedvědovou. Do této funkce ji doporučila i
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výše uvedené, VH k uvedenému znovu nehlasovala a informaci Revizní komise vzala
na vědomí.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 9.
VH vzala na vědomí Rozpočtové opatření č. 13/2018, které obsahuje úpravu financí,
týkajících se vyúčtování dotace na kompostéry a štěpkovače.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 10.
VH schválila Rozpočtové opatření č. 1/2019. Šlo o přeposlání malé finanční částky
z ČS do ČNB na úhradu poplatků a také změny paragrafu týkajícího se MDT
(účtování MDT sborům dobrovolných hasičů).
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 11.
VH odsouhlasila návrh starostů obcí V. Přítočna a Dolan, pana J. Burgera a pana L.
Bartoše, na změny v Dohodách o provedení práce, pro pracovníky obsluhy ČOV, pana
T. a pana V., z důvodů zvýšených nároků na obsluhu ČOV. Jde o navýšení odměny o
částku 1000,- Kč s platností od měsíce února 2019.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 12.
VH vzala na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2018.
Pro: 9
K bodu 13.

Proti: 0

Zdržel se: 0

-Starosta V. Přítočna, pan J. Burger předložil VH žádost pana V. G. o částečné
prominutí platby za stočné. Pan V. G. v žádosti prokázal havarii vodovodní přípojky.
Z předložených dokumentů je zřejmé, že se voda nedostala do kanalizačního řádu. VH
následně rozhodla o prominutí platby za uniklé m3 vody a stanovila platbu za
spotřebované stočné ve výši 240 m3. To je spotřeba, kterou jmenovaný předložil na
faktuře, jako spotřebované množství za období jednoho minulého roku.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

-4- Starosta obce V. Přítočno, pan J. Burger informoval o probíhajícím řízení EIA ke
stavbě přeložky komunikace I/61, propojení komunikací D6-D7, obchvat Kladna.
Některé připomínky účastníků k záměru nejsou relevantní a v zájmu obcí. Dále pan
starosta J. Burger navrhl společnou koordinaci při postupu, vyhodnocení a zpracování
námitek v dalším stupni projektové dokumentace k uvedené stavbě. Podle starostky
obce Hřebeč, paní P. Piskáčkové, v dokumentaci, která byla předložena dotčeným
obcím mikroregionu, nejsou vyřešeny některé zásadní technické záležitosti stavby,
týkající se např. vlivu na ŽP ve zmíněných obcích. Jde mj. o odvod dešťových vod
z komunikace. Dále paní starostka navrhla, aby mikroregion dále sledoval stav
projektu napojení uvedené komunikace na D7, přes průmyslovou zónu, což by mělo
zásadní, pozitivní význam pro další obce našeho mikroregionu. VH považuje sdělené
informace za velmi důležité, a bude je průběžně a aktivně sledovat. Budou zařazeny do
programu nejbližší VH.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 14.
VH odsouhlasila, že příští VH se bude konat, na pozvání starosty V. Přítočna, pana J.
Burgera, ve Velkém Přítočně dne 1.4.2019 od 15.30 hod.

Usnesení:
1.

VH odsouhlasila bez připomínek zápis z VH, ze dne 10.12.2018.

2.

Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny, paní P. Piskáčková, starostka obce Hřebeč a
paní Ing. arch. D. Javorčeková, starostka města Buštěhrad.

3.

VH vzala na vědomí informaci o možnosti připojení obcí mikroregionu
k projektu společného nastavení systému odpadového hospodářství a
mikroregionu, jako celku. VH rozhodla pokračovat ve sledování tohoto projektu.

4.

VH odsouhlasila vyhlášení Jarního kola MDT/2019, s termíny podání žádostí od
26.2. do 15.3.2019.

5.

VH odsouhlasila termín vyúčtování finančního daru Letiště Praha a.s. za rok
2018 s termínem 21.3.2019.

6.

VH odsouhlasila Darovací smlouvu Letiště Praha a.s. na rok 2019.

7.

VH potvrdila ve funkci předsedkyně MÚLP, paní Ing. J. Nedvědovou.
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8.

VH vzala na vědomí Rozpočtové opatření č. 13/2018.

9.

VH bez připomínek odsouhlasila Návrh rozpočtového opatření č.1/2019.

10. VH odsouhlasila zvýšení odměn pro obsluhu ČOV v obcích Dolany a
V. Přítočno, o 1000,-Kč, počínaje únorem 2019.
11. VH vzala na vědomí Inventarizační zprávu/2018.
12. VH projednala na návrh starosty V. Přítočna, pana J. Burgera, žádost pana
V. G., týkající se částečného prominutí platby za stočné.
Odsouhlasila spotřebované stočné ve výši 240m3.
13. VH se bude dále zabývat problematikou probíhajícího řízení EIA ke stavbě
přeložky komunikace I/61, propojení D6-D7, obchvat Kladna, včetně tech.
nedostatků projektu а dále projektem možného napojení uvedené komunikace,
přes průmyslovou zónu na D7.
14. Příští VH se bude konat dne 1.4.2019, v obci V. Přítočno, od 15.30 hod.

Ing. Jana Nedvědová
předsedkyně
RNDr. Miroslav Oplt, CSc.

