
                                                 Zápis 

        z Valné hromady MÚLP, která se konala dne 7.9.2015 v obci     
                                             Makotřasy   
 
Program: 
1. Zahájení a prezence. 
2. Kontrola zápisu z mimořádné VH, která se konala dne 10.8.2015 v obci Hřebeč. 
3. Volba ověřovatele zápisu. 
4. Projednání nabídek na "Generel cyklostezek". K tomuto bodu jednání jsou pozváni,    
    zatím zástupce "granthelp, s.r.o." pan M. Hodač a autor nabídky generelu Ing. arch.    
    T. Zach.   
5. Informace MAS Přemyslovské střední Čechy. Je pozvána ředitelka o.p.s. J. Saifrtová 
6. Vyhlášení podzimního kola MDT. 
7. Informace k zájezdu do Mariánské Týnice a obce Chyše. 
8. Seznam členů hodnotící komise k výběru dodavatele na vedení zkušebního a trvalého  
    provozu nově vybudované kanalizace a ČOV, pro obce Velké Přítočno a Dolany. 
9. Různé. 
 
K bodu 1. 
VH zahájila předsedkyně mikroregionu paní Ing. J. Nedvědová. Přivítala přítomné a 
konstatovala, že jsou přítomni všichni představitelé a zástupci členských obcí 
mikroregionu (viz zápis). 
 
K bodu 2. 
Byla provedena kontrola a schválení zápisu z mimořádné VH, která se konala dne 
10.8.2015 v obci Hřebeč. K předmětnému zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
K bodu 3. 
Ověřovatelkou zápisu byla zvolena starostka obce Číčovice, paní J. Čtrnáctá. 
 
K bodu 4. 
Úvodem, na základě dotazu z pléna k tomuto bodu jednání, je třeba připomenout, že 
zpracování „Generelu cyklostezek“, je úkol mikroregionu obsažený v dokumentu 
„Mikroregion Údolí Lidického Potoka - 2015 (druhá polovina) - 2018“, který byl schválen 
na VH MÚLP dne 29.6.2015 v obci Stehelčeves. Prvá nabídka k tomuto úkolu byla 
zpracována Ing. Filipem, na základě doporučení SFDI a předána mikroregionu 1.6.2015. 
Druhá nabídka, na základě spolupráce obce Stehelčeves s firmou „Granthelp s.r.o.“, byla 
zpracována Ing. Cachem a předána mikroregionu 1.7.2015. Oba termíny tedy potvrzují, 
že rozpracování výše uvedeného úkolu má svoji genezi a časově předcházelo 
definitivnímu schválení uvedeného úkolu. Obě nabídky byly zpracovány, na základě 
obsahově stejného zadání a měly sloužit pouze pro prvotní orientaci, co výše uvedený 
úkol vůbec bude představovat. Teprve poté mělo být přikročeno k oficielnímu zadání a 
zpracování nabídek. Stalo se tak de facto až na této VH s tím, že bude třeba oslovit 
třetího zpracovatele, aby byla naplněna kritéria pro případnou žádost o dotaci a další, ale 
také proto, aby všechny tři nabídky byly časově sladěny. Zpracovatelé úvodních dvou 
nabídek jsou připraveni tak učinit, třetího zpracovatele osloví starostka města 
Buštěhradu paní Ing. arch. D. Javorčeková. Oslovení zpracovatelů nabídek je přílohou 
tohoto zápisu. Dalším krokem MÚLP bude na některé z nejbližších VH předmětné 
nabídky posoudit a stanovit další postup pro případné rozpracování zmíněného  
„Generelu cyklostezek“. 
V další části jednání k tomuto bodu, vystoupil dopravní urbanista se specializací na 
cyklodopravu pan Ing. Tomáš Cach. 
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Nejprve krátce představil svou dosavadní pracovní činnost včetně některých 
referenčních projektů. Následně podrobněji popsal předpokládaný rozsah a podobu 
cyklistického generelu pro Mikroregion Údolí Lidického Potoka. Práce by měla mít dvě 
fáze – analytickou a návrhovou. V první části je kromě osobního mapování terénu, 
potenciálu a bariér, nezbytné dodání různých rozvojových projektů a podnětů obcí, ve 
druhé etapě pak budou připraveny samotné výstupy návrhu pro další navazující kroky. 
Samotná výsledná studie by měla sloužit jako podklad a zadání pro projektovou přípravu 
konkrétních investičních záměrů, na které je možné čerpat dotace, dále pak jako 
územně-analytický podklad pro přípravy územních plánů a územních studií, nebo jako 
podklad pro řešení nových dopravních staveb a rozvoje území. Klíčové je zejména 
zajištění volné prostupnosti krajiny a revitalizace cestní sítě s minimálním kontaktem s 
automobilovou dopravou. 

K bodu 5. 
Ředitelka o.p.s. Přemyslovské střední Čechy J. Saifrtová podala informaci o zpracování 
strategie CLLD 2014-2020. Seznámila starosty se standardizací MAS, která je 
podmínkou pro podání strategie CLLD. Strategie bude dopracována do konce září 2015, 
v říjnu schválena plénem společnosti. Obce v území MAS vezmou dokument na vědomí 
(bude zaslán datovou schránkou do obcí) na jednáních zastupitelstva. V další části 
informovala ředitelka o.p.s. o možnostech financování připravených záměrů buď napřímo 
do OP nebo v rámci CLLD (pouze IROP, OP Zaměstnanost, PRV). V červnu byl zaslán 
do obcí Přehled programů využitelných pro CLLD a tabulka pro vyplnění záměrů obce – 
starostové požádali o zaslání ještě jednou (bude znovu posláno). Záměry obcí DSO LP 
budou MAS zaslány nejpozději do 15.9.2015 (dle záměrů obcí budou připraveny Fiche 
pro čerpání financí v rámci CLLD). Ředitelka o.p.s. upozornila na to, že pokud nebudou 
finance z vypsané výzvy k Fiche vyčerpány (pravidlo n+1), finance propadají mimo CLLD 
– proto je nutné dobře nastavit Fiche. Dále byly představeny další činnosti společnosti a 
podána informace o aktivitách společnosti. V rámci diskuze byly zodpovězeny konkrétní 
otázky k čerpání financí v období 2014-2020. 

  
K bodu 6. 
Místopředsedkyně mikroregionu paní J. Štancová ve svém vystoupení připomněla, že 
vyúčtování jarního kola MDT má termín 30.9.2015. Zároveň vyhlásila podzimní kolo MDT 
s termínem podání žádostí do 1.10.2015 a vyúčtováním do 31.1.2016. Upozornila, že je 
třeba přesně dodržovat pravidla pro podání žádostí a jejich vyúčtování. Odkázala na 
web. stránky mikroregionu, kde jsou výše zmíněná pravidla a tabulka pro podání žádostí 
uvedena. 
 
K bodu 7. 
RNDr M. Oplt informoval VH, že zájezd mikroregionu, který se uskuteční 8.9.2015 do 
Mariánské Týnice a obce Chyše je připraven. Přihlášeno je 49 účastníků z obcí Pletený 
Újezd, Velké Přítočno, Dolany, Hřebeč, Lidice, Stehelčeves, Číčovice. Nepřihlásily se 
tedy: Buštěhrad, Makotřasy, Malé Přítočno. Finanční podmínky pro tento zájezd byly 
odsouhlaseny na předchozích VH MÚLP. Zhodnocení zájezdu bude projednáno na příští 
VH. 
          
K bodu 8. 
VH odsouhlasila seznam členů hodnotící komise k výběru dodavatele na vedení 
zkušebního a trvalého provozu nově vybudované kanalizace a ČOV pro obce V. 
Přítočno, Dolany. Jmenovaná komise je přílohou tohoto zápisu. 
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K bodu 9. 
Starostka obce Lidice paní V. Kellerová upozornila na nutnost vyřešení závory při vjezdu 
na cyklostezku, kterou s pomocí SKÚ vybudoval MÚLP. Ze spojnice Hřebeč - Hostouň 
směrem na Peklova, Dolany. Jde o problém úklidu přilehlých pozemků obklopujících 
zmíněnou cyklostezku, ale i permanentní devastaci těžkými zemědělskými mechanizmy. 
Předsedkyně mikroregionu paní Ing. J. Nedvědová osloví v této souvislosti firmu  
„Pritoka“. 
 
Využití fin. daru k termínu konání VH nepředložily: město Buštěhrad, obec Makotřasy, 
obec Stehelčeves, obec Hřebeč. 
 
VH projednala zařazení majetku vedeného na účtu 042 Kanalizace a ČOV Dolany a V. 
Přítočno. Vzhledem k tomu, že závěrečné vyhodnocení celé akce má být do konce 
měsíce června 2016 a mohou ještě ke konci roku 2015 a také v průběhu první poloviny 
roku 2016 nastat situace, které by byly součástí celé stavby schvaluje VH zařazení 
majetku až po závěrečném vyhodnocení celé akce.  
 
Příští VH se bude konat dne 5.10.2015 na pozvání starosty pana J. Burgera v obci Velké 
Přítočno, od 15.00hod. 
 
Usnesení: 

1. VH odsouhlasila zápis z mimořádné VH, která se konala dne 7.9.2015 v obci 
Hřebeč. 

2. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena starostka obce Číčovice paní J. Čtrnáctá. 
3. VH vzala na vědomí informaci o stavu nabídek na zpracování „ Generelu 

cyklostezek“ a výklad ing. Cacha k jím zpracované nabídce.  Pověřila starostku 
města Buštěhrad ing. arch. Javorčekovou oslovením dalšího potencionálního 
zpracovatele předmětné nabídky. 

4. VH vzala na vědomí informaci ředitelky o.p.s. Přemyslovské Střední Čechy, 
paní J. Saifrtové. 

5. VH vzala na vědomí informaci místopředsedkyně mikroregionu o termínu 
vyúčtování jarního kola MDT s termínem 30.9.2015 a odsouhlasila vyhlášení 
podzimního kola MDT s termínem podání žádostí do 1.10.2015 a vyúčtování 
s termínem 31.1.2016. 

6. VH vzala na vědomí informaci o přípravenosti zájezdu, který se bude konat dne 
8.9.2015 do Mariánské Týnice a obce Chyše. Odsouhlasila s odvoláním na 
předchozí VH, jeho finanční zajištění. 

7. Odsouhlasila složení hodnotící komise k výběru dodavatele na vedení 
zkušebního a trvalého provozu nově vybudované kanalizace a ČOV pro obce 
Velké Přítočno a Dolany. 

8. Ing. J. Nedvědová osloví firmu „Pritoka“ s cílem vyřešení problému závory na 
cyklostezce, vedoucí ze spojnice Hřebeč–Hostouň směrem na Peklova, Dolany. 

9. VH schvaluje zařazení majetku vedeného na účtu 042 Kanalizace a ČOV 
Dolany a V. Přítočno až po závěrečném vyhodnocení celé akce. 

10. Příští VH se bude konat dne 5.10.2015 v obci Velké Přítočno. 
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Zpracoval dne 28.9.2015                                                     Ing. J. Nedvědová 
RNDr. M.Oplt, CSc.                                                                   předsedkyně 

 


