Zápis
z VH MÚLP (virtuální formou), která se konala dne 20.5.2020

Program:
Kontrola zápisu z VH, která se konala dne 3.2.2020 v obci Dolany.
Volba ověřovatelů zápisu.
Projednání a schválení Darovací smlouvy Letiště Praha, a.s. na rok 2020.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 a Závěrečný účet za rok
2019.
5. Termín předprázdninové VH.
1.
2.
3.
4.

K bodu 1.
Byla provedena kontrola zápisu z VH, která se konala dne 3.2.2020. Ověřovatelé
zápisu a nikdo z účastníků, neměli k zápisu žádných připomínek. Zápis byl
jednohlasně schválen.
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 2.
Za ověřovatele zápisu byli zvoleni: starostka obce Lidice, paní Veronika Kellerová a
starosta obce Pletený Újezd, pan Jaroslav Kolbek.
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 3.
Byla projednána a bez připomínek schválena Darovací smlouva Letiště Praha, a.s. na
rok 2020, ve výši 3,000.000,-Kč.
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 4.
VH projednala a schválila Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 a
Závěrečný účet za rok 2019, bez výhrad.
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 5.
Bylo odsouhlaseno, že termín příští VH bude stanoven až na základě vývoje pandemie.
Pro: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

V pokračování výše uvedeného a s odvoláním na současný stav pandemie, se navrhuje
uspořádání předprázdninové VH dne 29.6.2020 (pondělí) od 15.30 hod. v obci

-2Braškov, v restauraci „U Chalupů“. Tedy na stejném místě, kde se konala závěrečná
VH v r. 2019. VH by měla mít, kromě některých nezbytných bodů programu,
společensko diskuzní charakter, spojený s občerstvením.
Pokud bude mít někdo z Vás, vážené paní starostky, vážení pánové starostové, náměty
do programu, prosím sdělte je do 24.6.2020. Zároveň prosím potvrďte, zda uvedený
termín konání VH Vám vyhovuje, včetně potvrzení Vaší účasti, také s ohledem na
zajištění občerstvení.
Usnesení:
1. Zápis z VH, která se konala dne 3.2.2020, byl schválen bez připomínek.
2. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni: starostka obce Lidice, paní Veronika Kellerová,
starosta obce Pletený Újezd, pan Jaroslav Kolbek.
3. Darovací smlouva mezi Letištěm Praha, a.s. a Mikroregionem Údolí Lidického
Potoka, na rok 2020, ve výši 3,000.000,- Kč, byla schválena jednohlasně a bez
připomínek.
4. Byla schválena Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 a
Závěrečný účet za rok 2019, bez výhrad.
5. Předprázdninová VH se bude konat dne 29.6.2020, v obci Braškov, v restauraci
„U Chalupů“ od 15.30 hod.
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