Zápis
z VH Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 29.2.2016 v obci Lidice
Program :
1. Zahájení a prezence.
2. Kontrola zápisu z VH, která se konala dne 28.1.2016 v obci Pletený Újezd.
3. Volba ověřovatelů zápisu.
4. 15. výročí založení Mikroregionu Údolí Lidického Potoka.
5. Projednání „Dohody o provedení práce na rok 2016“, mezi panem V. Tomanem, druhým
pracovníkem na ČOV a kanalizaci v obcích Dolany, Velké Přítočno a MÚLP.
6. Projednání Dodatku č.1 k „Dohodě o provedení práce na rok 2016“ s panem P.
Votavou, pracovníkem na ČOV a kanalizaci v obcích Dolany a Velké Přítočno.
7. Různé:
– „Energom Projekty, a.s.“ Poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP a PO.
– Zájezd mikroregionu pro seniory v roce 2016.
– Informace Letiště Václava Havla Praha, a.s. o provozu na vedlejší letištní dráze 12/30,
pojezdové dráze TWY F a hlavní dráze 06 24.

K bodu 1.
Valnou hromadu zahájila předsedkyně mikroregionu paní Ing. Jana Nedvědová. Přivítala přítomné
představitele členských obcí a konstatovala, že není zastoupena obec Malé Přítočno, která se pro
pracovní zaneprázdnění starosty a místostarosty z VH omluvila.
K bodu 2.
Byla provedena kontrola zápisu z minulé VH, která se konala dne 28.1.2016 v obci Pletený Újezd.
Pro : 9
Zdržel se: 0
Proti: 0
K bodu 3.
Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny, Paní Veronika Kellerová, starostka obce Lidice a paní Jaroslava
Čtrnáctá, starostka obce Číčovice.
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0
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VH se zabývala přípravou 15. výročí založení Mikroregionu Údolí Lidického Potoka. Termín konání
uvedeného výročí byl stanoven na 7. květen 2016. Po odsouhlasení starostkou obce Hřebeč paní P.
Piskáčkovou, se společenské setkání uskuteční ve Hřebči, od 15.00 hod. Do 21.3.2016 sdělí starostové
členských obcí, kdo by mohl vystoupit v kulturní části programu.Předpokládá se, že na uvedené akci
bude přítomno 100-150 účastníků, včetně vystupujících. V průměru se orientačně počítá s 10-15
účastníky z členské obce. Na občerstvení byla odsouhlasena částka 30.000,-Kč. Skladbu občerstvení
zajistí manželé Forejtovi z Buštěhradu. Jejich návrh bude v písemné podobě předložen vedení
mikroregionu, ke konečnému odsouhlasení. Je třeba připomenout, že uvedené 15. výročí by nemělo
být jednorázovou akcí, ale jeho součástí by měly být nejrůznější kulturní a sportovní akce, pořádané
v rámci členských obcí mikroregionu v jarním a letním období.
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu 5.
VH projednala a odsouhlasila „Dohodu o provedení práce na rok 2016“ mezi panem V. Tomanem,
druhým pracovníkem na ČOV a kanalizaci v obcích Dolany, V. Přítočno a Mikroregionem Údolí
Lidického Potoka. Měsíční odměna bude činit 6.500,-Kč brutto a bude vyplácena z účtu vedeného u
KB a.s., který slouží výhradně pro provoz kanalizace a ČOV v obcích Dolany a V. Přítočno.
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu 6.
VH projednala a odsouhlasila Dodatek č.1 k „Dohodě o provedení práce na rok 2016“, která byla
uzavřena mezi panem P. Votavou, pracovníkem pro ČOV a kanalizaci v obcích Dolany, V. Přítočno a
Mikroregionem Údolí Lidického Potoka. Na základě uvedeného Dodatku č.1, bude s platností od
1.3.2016, upravena odměna panu P. Votavovi z původních 9.950,-Kč. na 7.110,-Kč brutto. Odměna
bude vyplácena z účtu vedeného u KB a.s., který slouží výhradně pro provoz ČOV a kanalizace
v obcích Dolany a V. Přítočno.
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu 7.
VH byla informována o nabídce firmy „Energom Projekty, a.s“, která se zabývá poskytováním
pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP a PO. Kontakt: tel. 773224077, e-mail:
scurkova.energom@gmail.com, www.energom.cz. Obchodním manažerem firmy je paní Vladimíra
Ščurková.
VH odsouhlasila uskutečnění zájezdu pro seniory i v roce 2016. Termín zájezdu byl stanoven na
17.5.2016. Místo zájezdu je zámek Libochovice. Představitelé obcí nahlásí počet účastníků do
20.4.2016, na e-mailovou adresu: moplt@seznam.cz. Podmínky zájezdu jsou následující. Dopravu,
vstupné a oběd v místě, platí mikroregion. Každý účastník zaplatí účastnický poplatek 100,-Kč.

-3Organizační a technické podrobnosti, budou sděleny s dostatečným předstihem, před termínem
konání zájezdu.
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

VH vzala na vědomí informaci z Letiště V. Havla Praha, a.s., že bude zahájena rekonstrukce pojezdové
dráhy TWY F, která slouží k pojíždění letadel na hlavní dráhu a která je za hranicí své životnosti.
V termínu od 15.3. do 12.5. 2016 bude mimo provoz hlavní dráha ve směru na Přední Kopaninu.
V tomto období bude v provozu hlavní dráha ve směru na obec Jeneč. V případě nevyhovujících
povětrnostních podmínek, bude provoz převeden na vedlejší dráhu 12/35, tedy ve směru na Lidice,
Buštěhrad, Hřebeč.
Usnesení:
1. VH odsouhlasila zápis z VH, která se uskutečnila dne 28.1.2016 v obci Pletený Újezd.
2. Ověřovatelkami zápisu byly schváleny: starostka obce Lidice, paní Veronika Kellerová a
starostka obce Číčovice, paní Jaroslava Čtrnáctá.
3. VH odsouhlasila uspořádání akce „15. Výročí založení mikroregionu“, s termínem konání
17.5.2016 od 15.00 hod. v obci Hřebeč. Do 21.3.2016 oznámí starostové obcí, ev. účast
organizací své obce, na kulturní části programu. Pro uvedenou akci byla odsouhlasena
finanční částka 30.000,-Kč. Vše co je spojeno s občerstvením, zajistí manželé Forejtovi. Návrh
v písemné podobě bude předložen vedení mikroregionu k odsouhlasení.
4. VH odsouhlasila „Dohodu o provedení práce na rok 2016“ mezi panem V. Tomanem, druhým
pracovníkem na ČOV a kanalizaci v obcích Dolany, V. Přítočno a Mikroregionem Údolí
Lidického Potoka. Měsíční odměna bude činit 6.500,-Kč brutto a bude vyplácena z účtu
vedeného u KB a.s., který slouží výhradně pro provoz kanalizace a ČOV v obcích Dolany a V.
Přítočno.
5. VH odsouhlasila Dodatek č.1 k „Dohodě o provedení práce na rok 2016“, která byla uzavřena
mezi panem P. Votavou, pracovníkem pro ČOV a kanalizaci v obcích Dolany, V. Přítočno a
Mikroregionem Údolí Lidického Potoka. Na základě uvedeného Dodatku č.1, bude s platností
od 1.3.2016, upravena měsíční odměna panu P. Votavovi z původních 9.950,-Kč. na 7.110,-Kč
brutto. Odměna bude vyplácena z účtu vedeného u KB a.s., který slouží výhradně pro provoz
ČOV a kanalizace v obcích Dolany a V. Přítočno.
6. VH vzala na vědomí informaci o nabídce firmy „Energom Projekty a.s.“
7. VH odsouhlasila uskutečnění zájezdu mikroregionu pro seniory, v termínu 7.5.2016, na zámek
Libochovice. Dopravu, vstupné a oběd hradí mikroregion. Účastnický poplatek činí 100,-Kč. Počty
účastníků zájezdu je třeba nahlásit do 20.4.2016 na e-mail : moplt@seznam.cz.

-48. VH vzala na vědomí informaci o rekonstrukci pojezdové dráhy TWY F a provozu hlavní dráhy
na Letišti V. Havla Praha, a.s. v termínu od 15.3. do 12.5.2016.
9. Příští VH se uskuteční dne 21.3.2016 v obci Číčovice, od 15.00 hod.

Ing. Jana Nedvědová
předsedkyně

V Buštěhradě 7.3.2016

