
                                                           Zápis 

                 z VH, která se konala dne 5.10.2020 v obci Braškov. 

Program : 

1.   Zahájení. 

2.   Kontrola zápisu z poslední VH (29.6.2020). 

3.   Volba ověřovatelů zápisu. 

4.   Stanovisko mikroregionu k „Technicko-ekonomické studii akce I/61 Kladno- 

      Buštěhrad (D7), přeložka“ Výsledek hlasování zastupitelstev zainteresovaných     

      obcí k uvedené studii. 

5.   MDT, vyhodnocení jarního kola/2020, s ohledem na epidemiologickou situaci. 

6.   Keystone, s.r.o., prodloužení smlouvy na GDPA. 

7.   Organizační a různé. 

      -Termín vyvěšení billboardu MÚLP. 

      -Setkání s vedením Letiště Praha a.s. 

K bodu 1.  

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

omluvila obec Lidice a Malé Přítočno. 

K bodu 2. 

Byla provedena kontrola zápisu z poslední VH. Ověřovatelé zápisu a nikdo 

z přítomných, neměli k zápisu žádných připomínek.  Zápis byl jednohlasně 

odsouhlasen. 

Pro: 8                                                Zdržel se: 0                                           Proti: 0  

K bodu 3. 

Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny, paní M. Chuchutová, starostka obce Číčovice a 

paní P. Piskáčková, starostka obce Hřebeč. 

Pro: 8                                                 Zdržel se:0                                           Proti: 0 

K bodu 4. 

VH se podrobně zabývala problematikou přeložky I/61. Bylo dohodnuto, že k uvedené 

studii se musí vyjádřit zastupitelstva zainteresovaných obcí. Tedy obce Stehelčeves, 

Lidice, Makotřasy, Hřebeč a města Buštěhrad. Teprve po té, bude moci mikroregion 

zaujmout své stanovisko, nejen k vlastní studii, ale i k jednání s příslušnými státními 

orgány. Předání výše uvedených stanovisek zastupitelů, podmiňuje zpracování zápisu 

z této VH. 

Pro:8                                                     Zdržel se: 0                                        Proti: 0 
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K bodu 5. 

VH byla seznámena s průběhem jarního kola MDT/2020. S ohledem na 

epidemiologickou situaci, nebude vyhlášeno podzimní kolo 2020 MDT. Jarní kolo 

MDT /2021, bude vyhlášeno podle vývoje epidemiologické situace na řádné VH a 

nebo VH, virtuální formou. Předpokládá se termín vyhlášení MDT, začátkem února 

2021. 

Pro:8                                                      Zdržel se: 0                                      Proti: 0 

 

K bodu 6. 

VH projednala a odsouhlasila prodloužení smlouvy s firmou Keystone, s.r.o. ve věci 

GDPA. 

Pro: 8                                                      Zdržel se: 0                                      Proti: 0 

 

K bodu 7. 

-VH požádala starostku města Buštěhrad, paní Ing. Arch. D. Javorčekovou o sdělení   

termínu dokončení a vyvěšení billboardu mikroregionu 

-Setkání s vedením Letištěm Praha a.s. se uskuteční na základě vývoje   

epidemiologické situace. 

Pro:8                                                        Zdržel se: 0                                     Proti: 0 

 

Usnesení: 

1.  VH bez připomínek odsouhlasila zápis z poslední VH. 

2.  Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny, paní M. Chuchutová a paní P. Piskáčková. 

 

3.  Starostové obcí a města Buštěhrad zajistí v co nejkratším termínu stanoviska  

     zastupitelů svých obcí a města k „ Technicko-ekonomické studii akce I/61 Kladno- 

     Buštěhrad (D7), přeložka“. 

4.  Jarní kolo MDT/2021 bude vyhlášeno začátkem února 2021. 

5.  VH odsouhlasila prodloužení smlouvy s firmou Keystone s.r.o. na další období. 

6.  Starostka města Buštěhrad, paní Ing. Arch. D. Javorčeková, urychleně sdělí termín  

     dokončení a vyvěšení billboardu mikroregionu. 

7. Termín setkání s vedením Letiště Praha a.s. bude stanoven na základě vývoje   

     epidemiologické situace. 

 

                                                                                                 Ing. Jana Nedvědová 

                                                                                                         předsedkyně 

RNDr. M. Oplt, CSc. 

V Buštěhradě 10.12.2020                                                      


