Zápis
z VH MÚLP, která se konala dne 11.11.2019, v obci Lidice.

Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení VH.
Kontrola zápisu z VH, která se konala dne 14.10.2019 v obci Číčovice.
Volba ověřovatelů zápisu.
Vyhodnocení pracovního setkání starostů a pracovníků obcí správního obvodu ORP
Kladno s Primátorem města Kladna, ing. D. Jiránkem.
- Stanovy DSO Kladensko
- Projednání a návrhy dalšího postupu MÚLP
5. Návrh rozpočtu na rok 2020 a výhled na 2020 – 2021. Viz. e-mail paní L.
Libertinové, účetní mikroregionu, ze dne 2.11.2019, podle kterého bude VH
jednat.
6. Organizační a různé.
7. Termín a místo konání závěrečné VH.
K bodu 1.
VH zahájila předsedkyně mikroregionu paní Ing. J. Nedvědová. Konstatovala, že
zástupci obcí Číčovice, Hřebeč a města Buštěhrad svoji neúčast omluvili.
K bodu 2.
Byla provedena kontrola zápisu z minulé VH, která se konala dne 14.10.2019 v obci
Číčovice. Ověřovatelé zápisu a nikdo z přítomných, neměli k zápisu žádných
připomínek a zápis byl jednohlasně odsouhlasen.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 3.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni, starostka obce Stehelčeves paní P. Vagenknechtová a
zastupitel obce Lidice pan M. Ramba.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 4.
VH vzala na vědomí současný postup Magistrátu města Kladna s tím, že po dalších
krocích Magistrátu, s největší pravděpodobností začátkem roku 2020, se mikroregion a
jeho členské obce, uvedenou problematikou budou dále zabývat. Mikroregion, bez
ohledu na výše uvedené, se bude dále vyjadřovat zejména k problematice koncepce
dopravních staveb a dalších souvisejících investic, týkajících se našeho mikroregionu a

-2jejich dopadu na náš mikroregion. Bylo odsouhlaseno, že se k uvedené problematice
vrátíme na některé z nejbližších VH.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 5.
VH vzala na vědomí Rozpočtové opatření č. 4.
VH vzala na vědomí zápis z kontroly Revizní komise.
VH odsouhlasila Návrh rozpočtu na rok 2020 s tím, že účetní mikroregionu, paní L.
Libertinová pošle uvedený návrh všem členským obcím k vyvěšení a po té ke
schválení na prosincové VH.
VH neměla k Návrhu střednědobého výhledu na roky 2020-2021, žádných
připomínek. Další postup, tedy jeho vyvěšení a schválení, bude stejný jako u výše
uvedeného rozpočtu.
VH vzala na vědomí Plán inventur 2019.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 6.
Pan J. Kolbek, starosta obce Pletený Újezd, informoval VH o možnosti exkurze do
Evropského parlamentu, Štrasburg. Finanční náklady na exkurzi by byly v plném
rozsahu hrazeny EP. Termín zatím nebyl stanoven. VH odsouhlasila možnost
uskutečnění exkurze a bude uvedenou nabídku dále sledovat.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Starosta obce V. Přítočno, pan J. Burger, předložil VH dodatek č.2 k Příkazní smlouvě
uzavřené mezi MÚLP a panem Ing. J. Černým, odbornou osobou V a K. Jde o změnu
úhrady za plnění původní Příkazní smlouvy, včetně dodatku č. 1. Cena za rok činnosti
činí celkem 60.000,--Kč, s platností měsíční části této úhrady, od ledna 2020.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 7.
Závěrečná VH MÚLP se bude konat dne 16.12.2019, v obci Braškov, v restauraci
„U Chalupů“, od 16.00 hod. Kontakt: Braškov, Dukelská 51, tel. 312 247 035.
https: //www.uchalupu.cz

-3Usnesení:
1. VH odsouhlasila bez připomínek Zápis z VH, která se konala dne 14.10.2019,
v obci Číčovice.
2. Ověřovateli zápisu byli zvoleni, paní P. Vagenknechtová, starostka obce
Stehelčeves a pan M. Ramba, zastupitel obce Lidice.
3. VH vzala na vědomí současný postup Magistrátu města Kladna, týkající se založení
Dobrovolného svazku obcí Kladensko. Rozhodla, že náš mikroregion a jeho
členské obce a město, budou sledovat další postup Magistrátu města Kladna k této
problematice. Mikroregion bude dále aktivně pracovat a vyhodnocovat dopad na
životní prostředí našeho regionu, zejména dopravních staveb a dalších investic.
4. VH vzala na vědomí Rozpočtové opatření č.4.
5. VH vzala na vědomí Zápis z kontroly Revizní komise.
6. VH odsouhlasila Návrh rozpočtu na rok 2020.
7. VH odsouhlasila Návrh střednědobého výhledu na roky 2020-2021.
8. VH vzala na vědomí Plán inventur 2019.
9. VH vzala na vědomí informaci týkající se možnosti uskutečnění exkurze do EP.
10.VH odsouhlasila dodatek č.2 k Příkazní smlouvě, uzavřené mezi MÚLP a panem
Ing. J. Černým, odbornou osobou V a K. Cena za roční činnost bude 60.000,--Kč.
11. Závěrečná VH MÚLP se bude konat dne 16.12.2019, v obci Braškov, v restauraci
„U Chalupů“ od 16.00 hod.
Ing. Jana Nedvědová
předsedkyně
Ověřovatelé zápisu VH ze dne 14.10.2019:
-pan B. Procházka, starosta obce Makotřasy.
-paní M. Chuchutová, starostka obce Číčovice.

RNDr. M. Oplt, CSc,
V Buštěhradě, 19.11.2019.

