
                                                              Zápis    

              z VH MÚLP, která se konala dne 10.12.2018, v obci Braškov. 

Program 

1. Přivítání účastníků 

2. Kontrola zápisu z minulé VH 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Schválení Rozpočtu na rok 2019 

5. Stanovení výše ceny stočného (Dolany, V. Přítočno) 

6. Schválení Plánu obnovy kanalizace MÚLP pro období 2019-2028 

7. Schválení Dohody o provedení práce pro obsluhu ČOV (Dolany, 

V.Přítočno) 

8. Schválení Dohody o provedení práce mezi MÚLP a RNDr. M. Opltem, CSc.  

9. Předání SPZ na štěpkovače pro obce Lidice, Dolany, Stehelčeves 

10. Volná diskuze, v jejímž průběhu se představí nově zvolení představitelé 

členských obcí. 

K bodu 1. 

VH zahájila místopředsedkyně mikroregionu a starostka obce Lidice, paní 

Veronika Kellerová. Přivítala přítomné a konstatovala, že jsou přítomni 

starostové a někteří místostarostové členských obcí mikroregionu. (Viz. 

prezenční listina).  Omluvila neúčast předsedkyně mikroregionu paní Ing. Jany 

Nedvědové a starosty obce Dolany, pana Luďka Bartoše, oba ze zdravotních 

důvodů. Po té předala slovo panu RNDr. M. Opltovi CSc, který VH seznámil 

s programem VH. S návrhem programu byl vysloven jednohlasný souhlas. 

Pro: 10                                                   Proti: 0                                      Zdržel se: 0 

K bodu 2. 

Byla provedena kontrola zápisu z VH, která se konala dne 12.11.2018 v obci 

Lidice. Ověřovatelky zápisu, paní P. Vagenknechtová, starostka obce 

Stehelčeves a paní M. Chuchutová, starostka obce Číčovice, neměly k zápisu 

žádných připomínek. 

Pro: 10                                                    Proti: 0                                       Zdržel se: 0 
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K bodu 3. 

Proběhla volba ověřovatelů zápisu, jejich jména budou uvedena následně. 

Pro: 10                                               Proti: 0                                         Zdržel se: 0         

K bodu 4. 

Z účetních věcí bylo na VH schváleno následující: 

-Rozpočet na rok 2019, který byl schválen jako vyrovnaný na straně příjmů a 

výdajů ve výši 3.601.010,-Kč. Návrh rozpočtu visel na elektronické úřední desce 

mikroregionu a úředních deskách všech členských obcí od 13.11. do 

10.12.2018. Předložený Návrh rozpočtu byl jednohlasně odsouhlasen. 

Pro: 10                                               Proti: 0                                         Zdržel se: 0                                                        

- VH odsouhlasila Účetní odpisový plán pro rok 2018. 

Pro: 10                                               Proti: 0                                             Zdržel se: 0 

-VH odsouhlasila zplnomocnění předsedkyně mikroregionu k provádění 

rozpočtových opatření na straně příjmů a výdajů v neomezené výši za jedno 

rozpočtové opatření v jednom měsíci. O všech takto provedených rozpočtových 

opatřeních, bude předsedkyně svazku informovat VH mikroregionu na nejbližší 

VH.  

Pro: 9                                                 Proti:  0                                               Zdržel se: 1 

Zdržel se, starosta obce Pletený Újezd, pan J. Kolbek.  

-VH vzala na vědomí rozpočtové opatření č.12, které provedla předsedkyně 

mikroregionu dne 30.11.2018 na základě pověření. 

Pro: 10                                              Proti: 0                                                  Zdržel se: 0 

K bodu 5. 

-Výpočet kalkulace pro vodné a stočné v roce 2019 pro obce Dolany a V. 

Přítočno, byl všem členským obcím mikroregionu rozeslán elektronickou poštou 

dne 7.12.2018, jako podklad pro jednání VH. Uvedený výpočet byl VH bez 

připomínek odsouhlasen a je přílohou tohoto zápisu. 

Pro: 10                                               Proti: 0                                                  Zdržel se: 0 
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K bodu 6. 

-Plán financování obnovy kanalizace MÚLP (Dolany, V. Přítočno), pro období 

2019-2028, byl všem členským obcím rozeslán elektronickou poštou dne 

7.12.2018. Součástí jsou dvě přílohy. Příloha č. 2, která obsahuje seznam stok 

kanalizace pro veřejnou potřebu MÚLP k 01.01.2018 a příloha B, která je 

dokladem o schválení PFOK statutárním orgánem. Oba dokumenty jsou 

přílohou tohoto zápisu. 

Pro: 10                                               Proti: 0                                                  Zdržel se: 0 

K bodu 7.                                                                

-VH odsouhlasila Dohody o provedení práce s panem V. T.a P. V. na obsluhu 

ČOV (Dolany, V. Přítočno). Dohody jsou identické jako v roce 2018. Jsou 

přílohou tohoto zápisu. 

Pro: 10                                                Proti: 0                                              Zdržel se: 0 

K bodu 8. 

 -VH odsouhlasila Dohodu provedení práce s panem RNDr. M. O., CSc. Dohoda 

je identická s rokem 2018. 

Pro: 9                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 1 

Zdržela se paní ing. Arch D. Javorčeková, starostka města Buštěhrad. 

 

K bodu 9. 

Představitelé členských obcí, Dolan, Stehelčevse a Lidic, převzaly SPZ pro 

štěpkovače. Šlo o formální krok, protože  otázka  pojištění, povinného ručení a 

další podrobnosti, byly předmětem jednání předcházejících VH. 

Pro: 10                                                Proti: 0                                               Zdržel se: 0 

K bodu 10.  

V závěru jednání VH se navzájem představili přítomné paní starostky, pánové 

starostové, paní místostarostky a pánové místostarostové, po komunálních 

volbách v roce 2018. 
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Usnesení: 

1.VH odsouhlasila jednohlasně zápis z VH, která se konala dne 12.11.2018 

v obci Lidice. 

2.Byli zvoleni ověřovatelé zápisu. Jména budou uvedena následně. 

3.VH schválila jednohlasně, bez připomínek Rozpočet mikroregionu na rok 

2019, jako vyrovnaný na straně příjmů a výdajů ve výši 3.601.010,-Kč. 

4.VH odsouhlasila účetní odpisový plán pro rok 2018. 

5.VH odsouhlasila zplnomocnění předsedkyně mikroregionu k provádění 

rozpočtových opatření na straně příjmů a výdajů v neomezené výši za jedno 

rozpočtové opatření v jednom měsíci. O všech takto provedených rozpočtových 

opatřeních bude informována vždy nejbližší VH. 

6.VH vzala na vědomí rozpočtové opatření č. 12, které provedla předsedkyně  

mikroregionu dne 30.11.2018 na základě pověření. 

7.VH schválila výpočet kalkulace cen pro vodné a stočné v obcích Dolany a V. 

Přítočno, pro rok 2019. 

8.VH schválila Plán financování obnovy kanalizace v obcích Dolany a V. Přítočno 

pro období 2019- 2028. 

9.VH schválila Dohody o provedení práce na obsluhu ČOV v obcích Dolany a V. 

Přítočno, s panem V. T. a P. V. 

10.VH schválila Dohodu o provedení práce s panem RNDr. M. O. CSc. 

11. VH vzala na vědomí předání SPZ na štěpkovače,obcím Dolany, Stehelčeves, 

Lidice. 

12.V závěru VH se navzájem představili starostové, starostky , místostarostky a 

místostarostové po komunálních volbách 2018.                                                                    

 

                                                                                                 Ing. Jana Nedvědová 

 RNDr. M.Oplt, CSc.                                                                předsedkyně 



                                                               

 

 

 

 

  


