Zápis
z VH MÚLP, která se konala dne 14.5.2018, v obci Stehelčeves.

1. Zahájení a přivítání přítomných a hostů.
2. Kontrola zápisu z minulé VH, která se konala dne 16.4.2018 v obci
Hřebeč.
3. Volba ověřovatelů zápisu.
4. Vystoupení zástupce společnosti „Obce jinak“.
5. Schválení výsledků VŘ a návrhu usnesení na veřejnou zakázku
„Kompostéry a štěpkovač pro občany mikroregionu“.
6. Vyhodnocení analytické části GDPR jednotlivými obcemi.
7. Technicko-organizační informace k zájezdu mikroregionu do
Kamenického Šenova a České Kamenice, dne 23.5.2018.
8. Schválení Závěrečného účtu za rok 2017.
9. Zpráva o přezkoumání hospodaření bez výhrad.
10. Roční účetní závěrka za rok2017.
11. Termín kontroly účetnictví Revizní komisí.
12. Organizační a různé
- Zhodnocení setkání s členem představenstva Letiště Praha a.s. panem
Ing. J. Krausem, které se uskutečnilo dne 3.5.2018.
- Termín příští VH MÚLP.
K bodu 1.
VH zahájila předsedkyně mikroregionu paní Ing. Jana Nedvědová. Přivítala
přítomné a konstatovala, že z VH se omluvily obce Hřebeč, Lidice, Makotřasy a
město Buštěhrad.

-2K bodu 2.
Byla provedena kontrola zápisu z minulé VH, která se konala dne 16.4.2018,
v obci Hřebeč. Ověřovatelé zápisu a nikdo z přítomných neměl k uvedenému
zápisu připomínek a byl jednohlasně schválen.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 3.
Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny paní J. Čtrnáctá, starostka obce Číčovice a
paní P. Vágenknechtová, starostka obce Stehelčeves.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 4.
K tomuto bodu vystoupil pan Jiří Jantač, zástupce společnosti „Obce jinak“, ve
funkci senior konzultant pro obce ČR. Vystoupení se týkalo nové koncepce
zabezpečení odpadového hospodářství na komunální úrovni. Bylo dohodnuto,
že pan Jantač v mezidobí do příští VH, pošle pro MÚLP Důvodovou zprávu a
Nabídku návrhu koncepce a Veřejné zakázky, jako podklad pro jednání
členských obcí mikroregionu. Bylo odsouhlaseno, že uvedenou problematikou
se bude zabývat i příští VH.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 5.
VH schválila výsledek veřejné zakázky: „Kompostéry a štěpkovač pro občany
mikroregionu“ dle návrhu hodnotící komise a pověřila předsedkyni
mikroregionu, paní Ing. Janu Nedvědovou podpisem smlovy s vybranými
dodavateli. Pro první část zakázky (kompostéry) je to spol. MEVA-TRADEs.r.o.,
IČO: 25421492, nabídková cena 3.934.287,-Kč bez DPH a pro druhou část
zakázky (štěpkovače) společnost AGROMAK ND s.r.o., IČO: 49824309,
nabídková cena 900.836,-Kč, bez DPH. V případě, že by nebylo možné uzavřít
smlouvu s některým z vybraných uchazečů, pověřuje VH předsedkyni
mikroregionu paní Ing. Janu Nedvědovou podpisem smlouvy s druhým
zájemcem v pořadí.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

-3K bodu 6.
VH se zabývala pokračováním úkolu EU GDPR. Členské obce mikroregionu
obdržely zpracovanou analytickou část výše uvedeného úkolu. Podepsané
smlouvy výše uvedeného úkolu, byly předány starostkám a starostům obcí, při
příležitosti semináře s paní Gaňovou z MV, dne 31.5.2018 na MěÚ
v Buštěhradě. Smlouvu bude ještě třeba předat obci M. Přítočno, Dolany, spolu
s dodatkem č.2 a obci Hřebeč. V pondělí 4.6.2018 bude třeba ještě
dopodepisovat ZŠ V. Přítočno a Stehelčeves. Je možné konstatovat,že všechny
obce a město splnily svoji informační povinnost, která jim byla předepsána
směrem k ÚOOV a občanům.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 7.
Všem členským obcím mikroregionu byla elektronickou poštou zaslána
informace o Technicko- organizačním zabezpečení zájezdu mikroregionu, který
se bude konat dne 25.5.2018, do Kamenického Šenova. Příští VH se bude
zabývat vyhodnocením průběhu zájezdu, včetně finančních nákladů.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 8.
VH po projednání, schválila Závěrečný účet za rok 2017.
Pro: 7
Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 9.
VH schválila Zprávu o přezkoumání hospodaření bez výhrad.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 10.
VH vzala na vědomí Roční účetní závěrku za rok 2017.
Pro: 7
Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 11.
VH uložila předsedovi Revizní komise panu J. Kolbekovi, starostovi obce Pletený
Újezd, svolat Revizní komisi MÚLP a provést kontrolu jeho účetnictví.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:0
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K bodu 12.
VH pozitivně zhodnotila setkání s členem představenstva Letiště Praha a.s.
s panem Ing. J. Krausem, které se uskutečnilo dne 3.5.2018.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
VH se bude dále zabývat návrhem pana L. Bartoše, starosty obce Dolany,
zakoupit mobilní podium pro nejrůznější akce členských obcí mikroregionu.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:0
Příští VH se bude konat v obci Číčovice, dne 18.6.2018, od 15.30 hod.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení.
1. VH odsouhlasila zápis z VH, která se konala dne 16.4.2018 v obci Hřebeč.
2. Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny, paní P. Vágenknechtová, starostka obce
Stehelčeves a paní J. Čtrnáctá, starostka obce Číčovice.
3.VH vzala na vědomí obsah vystoupení zástupce společnosti „Obce jinak“.
Rozhodla o pokračování v této problematice na příští VH.
4. VH schválila výsledek veřejné zakázky: „Kompostéry a štěpkovače pro občany
mikroregionu“.
5. VH schválila průběh a dokončení analytické části úkolu EU GDPR.
6. VH odsouhlasila Technicko-organizační přípravu zájezdu mikroregionu, který
se uskuteční 25.5.2018, do Kamenického Šenova.
7. VH schválila Závěrečný účet za rok 2017.
8. VH schválila Zprávu o přezkoumání hospodaření bez výhrad.
9. VH vzala na vědomí Roční závěrku za rok 2017.

-510. VH uložila předsedovi Revizní komise její svolání s cílem provedení kontroly
učetnictví MÚLP.
11. VH pozitivně ohodnotila setkání s představiteli Letiště Praha a.s. které se
konalo dne 3.5.2018.
12. Příští VH se bude konat dne 18.6.2018 v obci Číčovice, od 15.30 hod.

Ing. Jana Nedvědová
předsedkyně
RNDr. Miroslav Oplt, CSc.
V Buštěhradě 2.6.2018

