
                                                               Zápis 

z Valné hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne              

                                     11.12.2017, v „Galerii“ města Kladna. 

 

Program: 

1. Zahájení VH a přivítání účastníků. 

2. Kontrola zápisu z minulé VH, která se konala dne 30.10.2017 

v obci Lidice. Paní Veronika Kellerová, starostka obce Lidice, 

pan Luděk Bartoš, starosta obce Dolany. 

3. Volba ověřovatelů zápisu. 

4. Postup mikroregionu k úkolu Ochrana osobních údajů, podle 

EU GDPR. Zda bude mikroregion postupovat jako celek a nebo 

jeho členské obce budou předmětný úkol řešit samostatně. 

K tomuto bodu jednání byla přizvána paní Dagmar Novotná, 

z MěÚ Buštěhrad, která se uvedenou problematikou v rámci 

města a nyní i  mikroregionu, zabývá. 

5. Střednědobý výhled Mikroregionu Údolí Lidického Potoka pro 

roky 2018-2019. 

6. Rozpočet Mikroregionu Údolí Lidického potoka na rok 2018. 

7. Odpisový plán na rok 2017. 

8. Pověření předsedkyně Mikroregionu Údolí Lidického Potoka 

paní Ing. Jany Nedvědové k provádění rozpočtových opatření. 

9. Směrnice č.1/2017 k zadávání zakázek malého rozsahu. 

10.  Dohody o provedení práce s panem RNDr. Miroslavem 

Opltem,CSc., pracovníkem mikroregionu, s panem Petrem 

Votavou a s panem Václavem Tomanem, pracovníky pro ČOV a 

kanalizaci v obcích Dolany a Velké Přítočno, na rok 2018. 
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11. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření MÚLP za rok 2017. 

12. Zápis z kontroly RK ze dne 9.11.2017.  

13. Schválení výše stočného v obcích Dolany a V. Přítočno v roce 2018. 

14. Organizační a různé. 

K bodu 1. 

VH MÚLP zahájila jeho předsedkyně, paní Ing. Jana Nedvědová. 

Přivítala přítomné a konstatovala, že jsou přítomni  paní starostky a 

pánové starostové členských obcí mikroregionu, kromě starosty M. 

Přítočna, a starosty obce Dolany, kteří byli omluveni. Za obce Číčovice, 

Hřebeč, Pletený Újezd,  Malé přítočno a Dolany byli přítomni též  paní 

místostarostky a pánové místostarostové. Z hostů byla přítomna paní 

Dagmar Novotná z MěÚ Buštěhrad. 

K bodu 2. 

Byla provedena kontrola zápisu z minulé VH, která se konala dne 

30.10.2017 v obci Lidice. Ověřovatelé zápisu, paní V. Kellerová, 

starostka obce Lidice, pan L. Bartoš, starosta obce Dolany. 

Ověřovatelé, ani přítomní na VH, neměli k zápisu žádných připomínek 

a zápis byl jednohlasně schválen. 

Pro: 10                                            Proti: 0                                    Zdržel se: 0 

K bodu 3. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: pan Bohumil Procházka, starosta obce 

Makotřasy a pan Procházka, místostarosta obce M. Přítočno. 

Pro: 10                                             Proti: 0                                   Zdržel se: 0 

K bodu 4. 

Tento bod byl zařazen do programu jednání VH proto, aby VH 

rozhodla, zda úkol EU GDPR, Ochrana osobních údajů, bude každá 

členská obec mikroregionu řešit samostatně, nebo předmětný úkol 

bude mikroregion zajišťovat jako celek.  
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V úvodu jednání vystoupila paní Dagmar Novotná, která zopakovala 

v obecné rovině rozsah tohoto, ne zcela jednoduchého úkolu. Na 

základě celé řady předchozích jednání porovnala možné způsoby 

řešení výše uvedeného úkolu a uvedla zřejmé důvody, proč by měl 

mikroregion k úkolu EU GDPR přistoupit jako celek. 

Pro své rozhodnutí měly členské obce 4 nabídky, které jsou dále 

uvedené podle termínu jejich podání: 

a) Keystone Company a.s. 

Korunní 2569/108, Praha, IČO: 059 83 649 

E-mail: Info@ksco.cz, tel: 731136085. 

Termín podání: 26.10.2017. 

b) Klatovský&Svatoň, EIV-advokátní kancelář. 

E-mail: eiv@eivchytil.cz 

Tel: 602 395 234 

Termín podání: říjen 2017. 

c) Legal Partners, advokátní kanceláře JUDr. Libora Vašíčka. 

Zahořanského 4, 120 00 Praha 2. 

E-mail: praha@legalpartners.cz, tel. 770 778 272. 

d) HJS 

Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.r.o. 

Pražská 140, 26101 Příbram,  

E-mail: www.hjsadvokati.cz, tel.318 635 220  

Po diskuzi VH odsouhlasila, že mikroregion bude v plnění úkolu EU GDPR, 

postupovat jako celek. Z předložených nabídek byla ke spolupráci přizvána 

KEYSTONE COMPANY a.s. Její nabídka je odborně zpracována a je i z hlediska 

finančního pro mikroregion nejvýhodnější. VH pověřila pana J. Kolbeka, 

starostu obce Pletený Újezd, pana RNDr. M. Oplta, CSc  a se souhlasem paní D. 

Novotnou z MěÚ Buštěhrad, aby jmenovaní navázali kontakt s vybranou 

organizací s cílem vypracovat časový harmonogram postupu prací, a 

s odvoláním na předmětnou nabídku stanovit finanční náklady. VH pověřila  
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předsedkyni mikroregionu paní Ing. Janu Nedvědovou podpisem příslušné 

smlouvy. 

Pro: 10                                                    Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

 

K bodu 5. 

VH projednala a odsouhlasila Střednědobý výhled MÚLP pro roky 2018-2019. 

Střednědobý výhled byl vyvěšen na úředních i elektronických deskách všech 

členských obcí včetně elektronické desky mikroregionu. 

Pro: 10                                                    Proti: 0                                             Zdržel se: 0       

K bodu 6. 

VH projednala Rozpočet  Mikroregionu Údolí Lidického Potoka na rok 2018. 

Rozpočet byl vyvěšen na úředních a elektronických deskách všech členských 

obcí, včetně elektronické desky mikroregionu. Byl navržen jako vyrovnaný na 

straně příjmů a výdajů ve výši 3.580.600,-Kč. VH tak schválila vyrovnaný 

rozpočet na rok 2018 na závazné ukazatele, kterými jsou paragrafy. 

Pro: 10                                             Proti: 0                                                  Zdržel se:0 

K bodu 7 

VH projednala a schvaluje Odpisový plán pro rok 2017. 

Pro: 10                                             Proti: 0                                                   Zdržel se: 0    

K bodu 8 

VH schvaluje pověření  předsedkyni mikroregionu Ing. Janě Nedvědové 

k provádění rozpočtových opatření na straně  příjmů a výdajů do max. výše 

100.000,-Kč, v rámci jednoho rozpočtového opatření.     

Pro: 10                                            Proti: 0                                                   Zdržel se: 0             

K bodu 9 

VH projednala návrh Směrnice č. 01/2017 k zadávání zakázek malého rozsahu. 

Ze strany členských obcí k uvedenému návrhu nebylo žádných připomínek a 

uvedená Směrnice byla jednohlasně schválena. 

Pro: 10                                                  Proti: 0                                               Zdržel se: 0 
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K bodu 10 

VH schválila Dohodu o provedení práce na rok 2018 s panem M. O. Měsíční 

odměna se nemění a zůstává stejná jako v roce 2017. Činí 6.000,-Kč brutto a 

bude vyplácena z běžného účtu mikroregionu, vedeného u ČS a.s. 

Pro: 10                                            Proti: 0                                     Zdržel se: 0 

VH schválila Dohodu o provedení práce na rok 2018 s panem P. V., 

pracovníkem pro ČOV a kanalizaci v obcích Dolany a V. Přítočno. Měsíční 

odměna činí 6.000,-Kč. brutto a bude vyplácena z účtu vedeného u KB a.s., 

sloužící výhradně pro provoz ČOV a kanalizace v obcích Dolany a V. Přítočno. 

Pro: 10                                             Proti: 0                                       Zdržel se: 0              

VH schválila Dohodu o provedení práce na rok 2018 s panem V. T., pracovníkem 

pro ČOV a kanalizaci v obcích Dolany a V. Přítočno. Měsíční odměna činí 6.000,-

Kč brutto a bude vyplácena z účtu vedeného u KB a.s., sloužící výhradně pro 

provoz ČOV a kanalizaci v obcích Dolany a V Přítočno. 

Pro: 10                                              Proti: 0                                        Zdržel se: 0  

K bodu 11 

VH vzala na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření mikroregionu za 

rok 2017. 

Pro: 10                                               Proti: 0                                        Zdržel se: 0 

K bodu 12 

VH vzala na vědomí Zápis z kontroly revizní komise ze dne 9.11.2017. Revizní 

komise se zaměřila na kontrolu účetnictví od 01-09/2017. 

Pro: 10                                                Proti: 0                                         Zdržel se: 0          

K bodu 13 

VH projednala a odsouhlasila výši stočného pro obce Dolany a V. Přítočno na 

rok 2018.  

Pro: 10                                                 Proti: 0                                           Zdržel se: 0  
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K bodu 14 

Na návrh zástupce obce M. Přítočno, VH odsouhlasila, že počínaje příští VH se 

začátky jednání VH posouvají na 15.30hod. Tedy o půl hodiny později 

v porovnání s dosavadní praxí. 

Pro: 10                                          Proti: 0                                         Zdržel se: 0 

 

Příští VH se uskuteční dne 22.1.2018 v obci Dolany, od 15.30hod. 

Pro: 10                                           Proti: 0                                         Zdržel se: 0 

Usnesení: 

1. VH odsouhlasila jednohlasně zápis z VH, která se konala dne 30.10.2017          

v obci Lidice. 

2. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni, pan Bohumil Procházka, starosta obce 

Makotřasy a pan Procházka místostarosta obce M. Přítočno. 

3. VH odsouhlasila, že úkol EU GDPR, ochrana osobních údajů, bude 

mikroregion řešit jako celek. 

4. Pro zajištění úkolu, viz bod 3. tohoto usnesení, byla vybrána „KEYSTONE 

COMPANY a.s.“ 

5. Za mikroregion byli jednáním v otázce Ochrany osobních údajů pověřeni, 

pan J. Kolbek, starosta obce Pletený Újezd, pan RNDr. M. Oplt CSc., paní 

D. Novotná, z MěÚ Buštěhrad. 

6. VH schvaluje Střednědobý výhled Mikroregionu Údolí Lidického Potoka 

pro roky 2018-2019. 

7. VH schvaluje Rozpočet Mikroregionu Údolí Lidického Potoka na rok 2018 

jako vyrovnaný na straně příjmů a výdajů ve výši 3.580.600,-Kč. VH tak 

schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2018 na závazné ukazatele, kterými 

jsou paragrafy. 

8. VH schvaluje Odpisový plán pro rok 2017. 

9. VH schvaluje pověření předsedkyni mikroregionu Ing. Janě Nedvědové  

k provádění rozpočtových opatření na straně příjmů a výdajů do max. 

výše 100.000,-Kč, v rámci jednoho rozpočtového opatření. 
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    10.   VH schvaluje Směrnici č. 01/2017 k zadávání zakázek malého rozsahu. 

    11. VH schválila Dohodu o provedení práce na rok 2018 s panem M.   

           O. Měsíční odměna činí 6.000,-Kč brutto a bude vyplácena    

           z běžného účtu mikroregionu, vedeného u ČS a.s. 

    12.VH schválila Dohodu o provedení práce na rok 2018 s panem P.   

           V., pracovníkem pro ČOV a kanalizaci v obcích Dolany   

           a V.  Přítočno. Měsíční odměna činí 6.000,-Kč brutto a bude vyplácena    

           z účtu vedeného u KB a.s., sloužící výhradně pro provoz kanalizace a ČOV  

           v obcích Dolany a V. Přítočno. 

 

     13.VH schválila Dohodu o provedení práce na rok 2018 s panem V.   

           T., pracovníkem pro ČOV a kanalizaci v obcích Dolany a V.  

           Přítočno. Měsíční odměna činí 6.000,-Kč brutto a bude vyplácena z účtu  

           vedeného u KB a.s., sloužící výhradně pro provoz ČOV a kanalizace  

           v obcích Dolany a V. Přítočno. 

     14.VH bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření     

           mikroregionu za rok 2017. 

     15.VH bere na vědomí Zápis z kontroly revizní komise mikroregionu, ze dne  

           9.11.2017. 

     16. VH odsouhlasila výši stočného v obcích Dolany a V. Přítočno na rok 2018. 

     17. VH odsouhlasila čas zahájení jednání Valných hromad, od 15.30hod. 

     18. Příští VH se uskuteční dne 22.1.2018 v obci Dolany, od 15.30hod.  

 

                                                                                Ing. Jana Nedvědová 

                                                                                    předsedkyně 

     RNDr. Miroslav Oplt, CSc. 

     V Buštěhradě, 28.12.2017 


