Zápis z VH MULP, která se konala dne 20.6.2022 na MěÚ Buštěhrad

Program:
1. Zahájení VH.
2. Kontrola zápisu z VH, která se konala dne 30.5.2022.
3. Volba ověřovatelů zápisu.
4. Zhodnocení setkání s vedením Letiště Praha, a.s.
- podpis Memoranda o porozumění a spolupráci.
- podpis Darovací smlouvy (Pro tento rok na 1 milion korun a rozdělení uvedené
finanční částky).
5. Volná diskuze k prioritám činnosti mikroregionu, zejména v roce 2023.
6. Vyhlášení veřejné zakázky na akci „ Intenzifikace ČOV Dolany“.
7. Návrh Příkazní smlouvy na akci Intenzifikace ČOV Dolany.
8. Monitorovací zpráva pro projekt „Kompostéry a štěpkovače pro občany
mikroregionu. TNT consulting, s.r.o.
9. Organizační a různé.
K bodu č. 1
VH zahájila předsedkyně mikroregionu, paní Ing. Jana Nedvědová. Přivítala přítomné
a konstatovala, že na tuto VH se omluvily obce Lidice, Makotřasy, Pletený Újezd, M.
Přítočno. Nicméně VH byla usnášení schopná.
K bodu č. 2
Byla provedena kontrola zápisu z VH, která se konala dne 30.5.2022. Ověřovatelé
zápisu, ale i přítomní zástupci obcí, neměli k zápisu žádných připomínek a zápis byl
schválen.
K bodu č. 3
Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny, paní Ing. arch. Daniela Javorčeková , starostka
města Buštěhrad a paní Petra Piskáčková, starostka obce Hřebeč.
K bodu č. 4
VH zhodnotila průběh setkání s vedením Letiště Praha, a.s. s předsedou
představenstva, panem Ing. Jiřím Posem a s místopředsedou představenstva panem
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Ing. Jiřím Krausem. Oba jmenovaní seznámili přítomné se současnou logistickou a
ekonomickou situací Letiště Praha, a.s. a s výhledem očekávaného dalšího rozvoje
Letiště, při respektování celé řady velmi složitých otázek, které Letiště Praha, a.s. řeší
a bude muset řešit. Byla akcentována zejména problematika výstavby druhé hlavní
vzletové a přistávací dráhy. V této souvislosti byl pozitivně oceněn i přístup našeho
mikroregionu k uvedené investiční akci. Představitelé Letiště Praha, a.s. byli na
oplátku seznámeni s vytýčenými prioritami činnosti MÚLP, zejména pro rok 2023,
což bylo velmi pozitivně oceněno.
Po této úvodní části jednání VH, bylo přikročeno k podpisu dvou základních
dokumentů, které definují současnou, ale i budoucí spolupráci mezi Letištěm Praha,
a.s. a MÚLP. Jde o následující dokumenty:
-Memorandum o porozumění a spolupráci mezi oběma subjekty.
- Darovací smlouvu.
Oba dokumenty byly podepsány výše uvedenými představiteli Letiště Praha, a.s. a
MÚLP.
K bodu č. 5
Tímto aktem byla ukončena prvá část jednání VH a pokračovala její druhá část, která
se již týkala některých vnitřních otázek činnosti mikroregionu, zejména zatím
průběžně diskutovaných priorit činnosti mikroregionu bezprostředně po komunálních
volbách, ale zejména v roce 2023. VH se k uvedenému vrátí po ustavujících
zasedáních zastupitelstev v obcích a městu mikroregionu.
K bodu č. 6
Na základě vystoupení starosty V. Přítočna, pana J. Burgera, VH bez připomínek
odsouhlasila vyhlášení veřejné zakázky na akci „Intenzifikace ČOV Dolany“.
K bodu č. 7
VH byla starostou obce V. Přítočno panem J. Burgerem seznámena s Příkazní
smlouvou na akci „ Intenzifikace ČOV Dolany“, která byla uzavřena podle paragrafu
2430 a Zákona č 89/2021 Sb.,OZ, mezi MÚLP jako příkazcem a Akcima, s.r.o. jako
příkazníkem. K uvedené smlouvě a dodatku č. 3, nebylo žádných připomínek a
smlouva byla všemi přítomnými odsouhlasena.
K bodu č. 8
VH byla seznámena, na základě požadavku kontrolního úřadu, již s „historickým“
zpracováním monitorovací smlouvy pro projekt „Kompostéry a štěpkovače pro občany
mikroregionu“. Zpracování provedla TNT consulting, s.r.o.
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Organizační a různé.
Termín příští VH a místo jejího konání bude včas oznámeno. Nejspíše ještě před
komunálními volbami, jako poslední VH v tomto volebním období.
Usnesení:
1. Byla provedena kontrola zápisu z VH, která se konala dne 30.5.2022. Zápis byl
bez připomínek odsouhlasen.
2. Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny: paní Ing. arch. D. Javorčeková, starostka
města Buštěhrad a paní P. Piskáčková, starostka obce Hřebeč.
3. VH velmi pozitivně vyhodnotila obsah a celý průběh setkání s vedením Letiště
Praha, a.s. Jednohlasně byl odsouhlasen podpis pod výše uvedenými dokumenty,
Memorandem o porozumění a spolupráci a Darovací smlouvou mezi oběma
uvedenými subjekty spolupráce.
4. VH ve volné diskuzi znovu posoudila a ještě jednou odsouhlasila navržené priority
pro činnost mikroegionu, jak v období po komunálních volbách, tak zejména v
roce 2023. Nejde o neměnný dokument. Bylo dohodnuto, že na výše uvedených
prioritách činnosti mikroregionu budou ještě další VH pracovat.
5. VH bez připomínek odsouhlasila Příkazní smlouvu, uzavřenou mezi MÚLP a AB
Akcima, s.r.o., týkající se projektu „Intenzifikace ČOV Dolany“, včetně dodatku
č. 3 k uvedené smlouvě.
6. VH bez připomínek odsouhlasila vyhlášení administrace veřejné zakázky na akci
„Intenzifikace ČOV“ Dolany.
7. VH vzala na vědomí informaci o Monitorovací zprávě pro projekt „Kompostéry a
štěpkovače pro občany mikroregionu“, kterou zpracovala TNT consulting, s.r.o.
8. Termín příští VH a místo jejího konání bude včas oznámeno. Bylo odsouhlaseno
svolat VH po prázdninách, ještě před komunálními volbami. A prvou řádnou VH
svolat po ustavujících zasedáních zastupitelstev v obcích a městě mikroregionu.
Ing. Jana Nedvědová
předsedkyně
RNDr. Miroslav Oplt, CSc.
V Buštěhradě, 4.7.2022.

