
Zápis z Valné hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se 

konala dne 5.6.2017 v obci Stehelčeves. 

 

Program 

1) Zahájení, přivítání přítomných a prezence účasti 

2) Kontrola zápisu z minulé VH MÚLP, která se konala dne 15.5.2017 v obci Hřebeč 

3) Volba ověřovatelů zápisu 

4) Společný projekt mikroregionu s cílem pořízení domácích kompostérů pro 

předcházení vzniku odpadů z domácností. Na základě nabídkového a výběrového 

řízení uvedeného projektu po jednotlivých členských obcích a mikroregionu jako 

celku 

5) Schválení závěrečného účtu za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2016 (na všech obcích viselo na úředních i elektronických deskách 

od 18.5.2017 do 2.6.2017) 

6) Roční účetní závěrka za rok 2016 

7) Zrušení směrnice č.1/2012 

8) Zřízení úřední desky na webu mikroregionu 

9) Organizační a různé 

 

 

1) VH zahájila předsedkyně mikroregionu ing. Jana Nedvědová, která přivítala 

představitele členských obcí. VH se nezúčastnily obce V.Přítočno (omluvena), 

M.Přítočno, RNDr. M.Oplt, CSc.(omluven).   

 

2) Byla provedena kontrola zápisu z minulé VH, která se konala 15.5.2017 v obci 

Hřebeč. K zápisu nebylo ze strany ověřovatelů, ani přítomných, žádných připomínek a 

zápis byl schválen. 

Pro:8     Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

3) Za ověřovatele zápisu byli zvoleni p.Jaroslava Štancová, starostka obce Stehelčeves a 

p. Ing. Arch. Daniela Javorčeková, starostka města Buštěhradu. 

Pro:8     Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

4) Zástupcům členských obcí MULP byly předloženy 4 nabídky na zpracování žádosti o 

dotaci na Pořízení kompostérů pro obyvatele MÚLP v rámci 68.výzvy OP Životního 

prostředí, prioritní osa 3. 

TNT consulting, s.r.o. 

NAVIGA 4, s.r.o. 

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú. 

TSX s.r.o. 

Nabídky jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 



Do tohoto programu se přihlásilo  8 obcí, obce Malé Přítočno a Velké Přítočno se této 

akce nezúčastní. 

Počty kompostérů v jednotlivých obcích: 

 

Buštěhrad (anketa probíhá) 

Číčovice (anketa probíhá) 

Dolany 50 ks 

Hřebeč 338 ks 

Lidice 100 ks 

Makotřasy 83 ks 

Pletený Újezd 95 ks 

Stehelčeves 125 ks 

 

Jednotlivé obce zašlou své přesné požadavky RNDr. M. Opltovi k dalšímu zpracování. 

 

Zástupci členských obcí MULP vybrali jako zpracovatele tohoto projektu firmu TNT 

consulting, s.r.o. VH pověřila předsedkyni mikroregionu paní Ing. Janu Nedvědovou 

podpisem smlouvy s TNT Consulting. 

Pro:8     Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

5) V obci Stehelčeves- VH projednala a schválila bez výhrad Závěrečný účet za rok 2016 

včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016. Vše bylo vyvěšeno na 

obecních úředních i elektronických deskách od 18.5.2017 do 2.6.2017. 

Pro:8     Proti: 0    Zdržel se: 0 

6) Tříčlenný orgán Mikroregionu údolí Lidického potoka ve složení předsedkyně ing. Jana 

Nedvědová, místopředsedkyně Jaroslava Štancová a předseda revizní komise Jaroslav Kolbek 

projednali a schválili Roční účetní závěrku za rok 2016 včetně výsledku hospodaření který 

činil celkem -6.979.828,53 Kč (z toho hlavní činnost -6.877.013,53 Kč a pro hospodářskou 

činnost -102.815,- Kč). Ztráta bude kryta z výsledků hospodaření z let minulých. Při 

schvalování vycházel výše uvedený orgán z účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 

31.12.2016. 

7) VH projednala a odsouhlasila zrušení platnosti Směrnice č. 1/2012 - Směrnice k finanční 

kontrole. Kontrola hospodaření svazku je dána stanovami, čl. VII. Organizace svazku obcí. 

Pro:8     Proti: 0    Zdržel se: 0 

8 ) Na základě zákona o rozpočtové kázni, kam spadají nejen obce, ale i mikroregiony, je 

třeba zřídit úřední desku na webu MULP. VH pověřuje p.Libertinovou spolu 

s webmasterovou zřízením této ÚD. 

Pro:8     Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

 



 

 

Usnesení 

1) VH odsouhlasila bez připomínek zápis z VH, která se konala 15.5. 2017 v obci Hřebeč 

2) VH zvolila jako ověřovatele zápisu p. J.Štancovou, starostku obce Stehelčeves a Ing. 

Arch. D.Javorčekovou, starostku města Buštěhrad 

3) VH rozhodla pro podání žádosti o dotaci na Pořízení kompostérů pro obyvatele MÚLP 

v rámci 68.výzvy OP Životního prostředí, prioritní osa 3. Jako zpracovatel této žádosti 

byla vybrána firma TNT consulting, s.r.o. VH pověřila předsedkyni mikroregionu 

podpisem smlouvy s TNT Consulting. 

4) VH schvaluje bez výhrad Závěrečný účet za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodařeni za rok 2016. 

5) VH bere na vědomí schválení Roční účetní závěrky za rok 2016 včetně výsledku 

hospodaření. 

6) VH ruší platnost Směrnice č. 1/2012 - Směrnice o finanční kontrole. 

7) Příští VH se uskuteční v Buštěhradu 11.9.2017 od 15.00 hodin 

8) VH souhlasí se zřízením úřední desky na webu MULP. 

 

 

                                                                               Ing. Jana Nedvědová 

                                                                                  předsedkyně 

 

12.6.2017                          

 

Zapsala: J.Štancová  

              místopředsedkyně 


