
                                                                     Zápis 
                                      z VH MÚLP, která se konala dne 5.9.2016 
                                                             v obci Dolany. 
 
 
 
Program: 
1. Zahájení a přivítání představitelů obcí mikroregionu. 
2. Kontrola zápisu z minulé VH, která se konala dne 13.6.2016 ve městě Buštěhrad. 
3. Volba ověřovatelů zápisu. 
4. Protipovodňová opatření- Společnost Bártek rozhlasy, s.r.o. a Envipartener, s.r.o. 
5. Generel cyklostezek na území MÚLP. Projednání a stanovení dalšího postupu. 
6. Vyhlášení podzimního kola MDT 2016. 
7. Příprava semináře „Informovanost obcí v dodržování zákonů a předpisů o ochraně 

životního prostředí a krajiny“. 
8. Rozpočtové opatření 3 a 4 z měsíce července a 5 z měsíce srpna 2016. 
9. Organizační a různé. 

 
 

K bodu 1. 
VH zahájila předsedkyně paní Ing. Jana Nedvědová. Přivítala představitele členských obcí a 
zástupce společností „Granthelp, s.r.o“, „Envipartener, s.r.o.“ „Bártek rozhlasy, s.r.o.“. 
Konstatovala, že není přítomen představitel obce Makotřasy. 

 
K bodu 2. 
Byla provedena kontrola zápisu z minulé VH, která se konala dne 13.6.2016 v Buštěhradě. 
K zápisu nebylo ze strany ověřovatelů ani přítomných žádných připomínek a zápis byl 
schválen. 
Pro: 9                                                      Proti: 0                                                      Zdržel se: 0 

 
K bodu 3. 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni paní Ing. arch. D. Javorčeková, starostka města Buštěhrad a 
pan Luděk Bartoš, starosta obce Dolany. 
Pro: 9                                                      Proti: 0                                                     Zdrže se: 0 

 
K bodu 4. 
Zástupci společnosti Bártek rozhlasy, s.r.o. a Envipartener, s.r.o. prezentovali možnost získání 
dotace z Operačního programu Životní prostředí na protipovodňová opatření, formou 
varovného a výstražného systému - bezdrátového rozhlasu, hladinoměrů, srážkoměrů a 
digitálního povodňového plánu (dPP). Výše dotace je 70% na bezdrátový rozhlas a 85% na 
hladinoměry, srážkoměry a dPP. Žádosti se podávají od listopadu 2016 do 5.1.2017. 
Kontakty:  
Mgr. Ondřej Kinc, obchodní ředitel  
Vídeňská 55, 639 00 Brno 
IČ: 283 58 589 
www.envipartner.cz 
Provozovatel Povodňového portálu 
www.edpp.cz 
Partner internetového obchodu 
www.envistore.cz 
S možností využití výše uvedené informace VH vyjádřila svůj souhlas. 
Pro: 9.                                                    Proti: 0                                                        Zdržel se: 0 

http://www.envipartner.cz/
http://www.edpp.cz/
http://www.envistore.cz/
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K bodu 5. 
K tomuto bodu byli na základě Rámcové smlouvy o spolupráci, uzavřené mezi  „Granthelp, 
s.r.o.“ a MÚLP, pozváni zástupci uvedené společnosti, pan Michael Hodač a pan Jiří Svoboda. 
Kontakt: Granthelp, s.r.o. Václavské nám. 828/23, 110 00 Praha 1. 
Bylo konstatováno, že Generel cyklostezek na území MÚLP je hotov. Je třeba projednat a 
stanovit další postup pro realizaci tohoto projektového a investičního úkolu. Byla navržena 
prvá etapa, Lidice, Velké Přítočno, Dolany, pro kterou bude po konzultacích stanoven 
předběžný finanční rozsah projektových prací. Na základě výběrového řízení bude vybrán 
projektant pro zpracování projektové dokumentace výše uvedené etapy.  
Způsobilé výdaje projektu: 
hlavní: Stavba, výkupy pozemků do 10%, označení tras atd. 
vedlejší: projektové dokumentace, dotační managment (alespoň některé části), TDI, AD a 
pod. 
Možné dotační programy/tituly: 
Integrovaný regionální operační program ( IROP) 
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) 
Ostatní viz. Specifická-pravidla-SC 1-2-ITI-k-01092016 CYKLO.pdf 
VH odsouhlasila, aby výše uvedenými úkoly se zabývala pracovní skupina ve složení 
starostové uvedených obcí, tedy paní Veronika Kellerová, starostka obce Lidice, pan Jan 
Burger, starosta obce Velké Přítočno, pan Luděk Bartoš, starosta obce Dolany, dále paní ing. 
arch. D. Javorčeková a pan RNDr. M. Oplt, CSc. 
Pro: 9                                                              Proti: 0                                         Zdržel se: 0 

 
K bodu 6. 
Místopředsedkyně mikroregionu a starostka obce Stehelčeves paní J. Štancová předala 
přítomným podrobnou, písemně zpracovanou informaci, týkající se zásad pro podání žádosti 
k poskytnutí MDT. Bylo vyhlášeno podzimní kolo MDT 2016. Žádost musí být doručena 
v termínu od 15.9.2016 do 15.10.2016. Podpořeny mohou být akce pořádané v období od 
15.9.2016 do 31.12.2016. Závěrečnou zprávu a vyúčtování je třeba zpracovat do 31.1.2017. O 
výběru projektů vhodných ke spolufinancování rozhodne hodnotící komise do 31.10.2016. 
Bylo zdůrazněno, že pokud žádost bude postrádat povinné údaje, nebo budou chybět 
požadované přílohy, bude vyřazena. 
Pro: 9                                                                 Proti: 0                                        Zdržel se: 0 

 
K bodu 7. 
VH odsouhlasila zahájení prací na přípravě semináře: “Informovanost obcí v dodržování 
zákonů a předpisů o ochraně životního prostředí a krajiny“. 
Pro: 9                                                                 Proti:0                                         Zdržel se: 0 

 
K bodu 8. 
Rozpočtové opatření 3, 4, 5, a jejich podrobná specifikace byla všem členským obcím a městu 
zaslána elektronickou poštou dne 4.září 2016. VH rozpočtová opatření 3,4,5, vzala na vědomí. 
Pro:9                                                                   Proti: 0                                       Zdržel se: 0 

 
K bodu 9. 
-závora, znemožňující vjezd na cyklostezku vybudovanou mikroregionem,  byla dokončena. 
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-byla zahájena diskuze, týkající se možnosti pravidelného setkávání členských obcí  
 mikroregionu. Nabízí se nejrůznější formy jak v oblasti kulturní, sportovní apod. S tímto   
 námětem, jehož smyslem je další zviditelnění mikroregionu mezi členskými obcemi, se bude  
 zabývat příští VH. 
-příští VH se uskuteční dne 10.10.2016 v obci Lidice. 
 
                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                
                                                                   Usnesení: 
 
1. VH bez připomínek odsouhlasila zápis z VH, která se konala dne 13.6.2016. 
2. VH odsouhlasila volbu ověřovatelů zápisu. 
3. VH vzala na vědomí informaci o možnosti získání dotace z Operačního programu Životní 

prostředí na protipovodňová opatření formou varovného a výstražného systému. 
4. VH odsouhlasila  postup týkající se další etapy pro realizaci Generelu budování 

cyklostezek na území MÚLP a pro práce s tím spojené jmenovala pracovní skupinu ve 
složení,  paní Veronika Kellerová, pan Jan Burger, pan Luděk Bartoš, paní Ing.arch. 
Daniela Javorčeková, pan RNDr. Miroslav Oplt CSc. 

5. VH jednohlasně odsouhlasila vyhlášení podzimního kola MDT 2016. 
6. VH odsouhlasila zahájení prací k přípravě semináře na téma „Informovanost obcí v 

dodržování zákonů a předpisů o ochraně životního prostředí a krajiny“.  
7. VH vzala na vědomí Rozpočtové opatření 3, 4, 5. 
8. Příští VH MÚLP se uskuteční dne 10.10.2016 v obci Lidice. 
 
                                                                                                           Ing. Jana Nedvědová 
                                                                                                                 předsedkyně 
 
V Buštěhradě, 13.9.2016 

                                             


