
                                                              Zápis 

                    z VH MÚLP, která se konala dne 16.12.2019, v obci Braškov. 

 

Program: 

1.   Zahájení VH a přivítání přítomných. 

2.   Kontrola zápisu z VH, která se konala dne 11.11.2019, v obci Lidice. 

3.   Volba ověřovatelů zápisu. 

4.   Rozpočet na rok 2020. 

5.   Střednědobý výhled na roky 2020 –2021. 

6.   Účetní odpisový plán na rok 2019. 

7.   Dohody o provedení práce  na  rok  2020. 

8.   Organizační a různé: 

      - Výpočet cen pro vodné a stočné v roce 2020  (V.Přítočno, Dolany). 

      - Zpracování návrhu na mapu, (billboardu)  mikroregionu.  

      - Termín vyúčtování finančního daru od Letiště Praha, a.s. 

      - Termín příští VH. 

9.   Volná předvánoční a přednovoroční diskuze, v rámci podávání již tradiční večeře. 

10.  Závěr VH. 

 

K bodu 1. 

VH zahájila jeho předsedkyně, paní Ing. Jana Nedvědová. Přivítala přítomné a ocenila 

účast na VH, která vyjádřila pozitivní vztah všech členských obcí k mikroregionu a 

jeho činnosti. Byly přítomny paní starostky a pánové starostové a jejich paní 

místostarostky a pánové místostarostové, všech členských obcí mikroregionu. 

Poděkovala všem přítomným za spolupráci v roce 2019 a vyjádřila přesvědčení, že 

tomu tak bude i v roce 2020.  

K bodu 2. 

Byla provedena kontrola zápisu z VH, která se konala dne 11.11.2019 v obci Lidice. 

Ověřovatelé zápisu a nikdo z přítomných neměl k zápisu připomínek a zápis byl 

jednohlasně schválen. 

Pro: 10                                           Proti: 0                                                   Zdržel se: 0 

K bodu 3. 

Byla provedena volba ověřovatelů zápisu. Paní Ing. arch. D. Javorčeková, starostka 

města Buštěhrad, paní P. Piskáčková, starostka obce Hřebeč. 

Pro: 10                                           Proti: 0                                                    Zdržel se: 0 
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K bodu 4. 

VH projednala Rozpočet na rok 2020. Ten byl navržen jako vyrovnaný na straně 

příjmů a výdajů ve výši 3,601.010,-- Kč a jeho závaznými ukazateli jsou paragrafy. 

Byl řádně vyvěšen na úředních deskách členských obcí i mikroregionu. 

Pro: 10                                               Proti: 0                                                  Zdržel se: 0 

K bodu 5. 

VH projednala a schválila Střednědobý výhled na roky 2020 a 2021. Výhled byl řádně 

vyvěšen na úředních a elektronických deskách členských obcí i mikroregionu. 

Pro: 10                                               Proti: 0                                                  Zdržel se: 0 

K bodu 6. 

VH projednala a schválila Účetní odpisový plán na rok 2019. 

Pro: 10                                               Proti: 0                                                 Zdržel se: 0                

 

K bodu 7. 

VH projednala a vzala na vědomí Rozpočtové opatření č. 5, které provedla dne 

30.11.2019 předsedkyně mikroregionu na základě pověření VH. 

Pro: 10                                                     Proti: 0                                          Zdržel se: 0 

K bodu 8. 

VH projednala a schválila následující Dohody o provedení práce na rok 2020: 

Dohoda o provedení práce na rok 2020 s panem M. O., týkající se administrativních 

prací spojených s činností a chodem mikroregionu. Měsíční odměna za tyto činnosti 

bude ve výši 6.000,-- Kč a bude vyplácena z běžného účtu mikroregionu, vedeného u 

ČS, a.s. 

Pro: 10                                                      Proti: 0                                       Zdržel se: 0 

Dohoda o provedení práce na rok 2020 s panem V. T., týkající se obsluhy ČOV pro 

obce Dolany a Velké Přítočno. Měsíční odměna za tyto činnosti bude ve výši 6.000,-

Kč a bude vyplácena z účtu mikroregionu vedeného u K.B. a.s., který slouží pro 

provoz kanalizace a ČOV. 

Pro: 10                                                      Proti: 0                                        Zdržel se: 0 

Dohoda o provedení práce na rok 2020 s panem P. V. týkající se obsluhy ČOV pro 

obce Dolany a Velké Přítočno. Měsíční odměna za tyto činnosti bude ve výši  
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6.000,-Kč a bude vyplácena z účtu mikroregionu vedeného u KB, a.s., který slouží pro 

provoz kanalizace a ČOV. 

Pro: 10                                                       Proti: 0                                         Zdržel se: 0 

K bodu 9. 

VH projednala a schválila  Výpočet (kalkulaci) cen vodného a stočného pro kalendářní  

rok 2020 v obcích Dolany a V. Přítočno – kanalizace (viz. příloha zápisu). 

Pro: 10                                                        Proti: 0                                         Zdržel se: 0 

Paní Ing. arch. D. Javorčeková, starostka města Buštěhrad, informovala o možnosti 

zpracování návrhu nového„billboardu“ mikroregionu. VH odsouhlasila jeho zadání 

s tím, že bude na nejbližší VH informována o orientačním termínu zpracování návrhu, 

včetně cenové nabídky. 

Pro: 10                                                       Proti: 0                                          Zdržel se:0 

Pan RNDr. M Oplt, CSc. přednesl návrh na termín zpracování vyúčtování finančního 

daru od Letiště Praha a.s. na rok 2019. Byl odsouhlasen termín předmětného 

zpracování  15.2.2020. S poznámkou, že vyúčtování je vázáno na poskytnutí 

finančního daru od Letiště Praha a.s. na rok 2020. 

Pro: 10                                                       Proti: 0                                         Zdržel se: 0 

Termín příští VH byl stanoven na 20.2.2020, na pozvání  starosty obce Dolan, pana L. 

Bartoše, do obce Dolany. V mezidobí a v návaznosti na přípravu některých bodů do 

programu VH, bylo vedením mikroregionu a se souhlasem pana starosty L. Bartoše 

odsouhlaseno přeložení VH na termíny buď 27.1. nebo 3.2.2020, od 15.30hod na 

stejném místě, tedy v Dolanech. Konečný termín bude sdělen do konce tohoto týdne.  

K bodu 10. 

V rámci závěrečné a neformální diskuze byla zřejmá odhodlanost všech přítomných a 

tedy i členských obcí se dále podílet na aktivní činnosti mikroregionu, s cílem 

přispívat k rozvoji členských obcí a plnění některých úkolů, které členské obce řešit 

samostatně nemohou.  

Usnesení: 

1.  VH odsouhlasila bez připomínek zápis z VH, která se konala dne 11.11.2019,  

      v obci Lidice. 

2.  Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny, paní Ing. Arch. D. Javorčeková, starostka 

     města Buštěhrad, paní P. Piskáčková, starostka obce Hřebeč. 
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3. VH schválila Rozpočet na rok 2020, jako vyrovnaný na straně příjmů a výdajů  

     ve výši 3,601.010,-- Kč a jeho závaznými ukazateli jsou paragrafy. 

4.  VH schválila Střednědobý výhled na roky 2020 a 2021. 

5.  VH vzala na vědomí Rozpočtové opatření č.5. 

6.  VH schválila Účetní odpisový plán na rok 2019. 

7.  VH schvaluje Dohodu o provedení práce na rok 2020 s  M. O. 

      na administrativní práce spojené s činností a chodem mikroregionu a s tím  

     spojenou měsíční odměnou ve výši 6.000,-- Kč.  

7.  VH schvaluje Dohodu o provedení práce na rok 2020 s panem V. T. na obsluhu 

ČOV pro obce Dolany a Velké Přítočno a s tím spojenou  

     měsíční odměnu ve výši 6.000,-- Kč. 

8.  VH schvaluje Dohodu o provedení práce na rok 2020 s panem P. V.    

      na obsluhu ČOV pro obce Dolany a Velké Přítočno a s tím spojenou odměnu  

      ve výši 6.000,-- Kč. 

9.  VH odsouhlasila výpočet vodného a stočného pro kalendářní rok 2020, v obcích  

      Dolany a V. Přítočno, ČOV a kanalizace. 

10.VH odsouhlasila postup pro zpracování návrhu nového billboardu 

      mikroregionu. 

11. VH odsouhlasila termín zpracování vyúčtování fin.daru  od Letiště Praha a.s. za  

       rok 2019, na 15.2.2020. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Ing. arch. D. Javorčeková, starostka města Buštěhrad. 

Petra Piskáčková, starostka obce Hřebeč. 

                                                                                            

 

                                                                                             Ing. Jana Nedvědová 

                                                                                                    předsedkyně 

RNDr. M. Oplt,CSc. 

V Buštěhradě, 14.1.2020 

 

 


