
                                                         Zápis 

             z VH MÚLP, která proběhla virtuální formou, 16.12.2020.  

 

Návrh programu uvedené VH obsahuje e-mail, z 11.12.2020. 

K bodu 1. 

VH projednala a odsouhlasila Rozpočet mikroregionu na rok 2021. Ten byl navržen 

jako vyrovnaný na straně příjmů a výdajů, ve výši 3,601.010,-Kč. Jeho závaznými 

ukazateli jsou paragrafy. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úředních deskách členských 

obcí a mikroregionu. 

K bodu 2. 

VH vyslovila souhlas s vyhlášením MDT, jaro /2021. Avšak s ohledem na současnou 

epidemiologickou situaci a de facto omezení činnosti příslušných spolků, nebo 

organizací a po konzultaci s paní starostkou obce Stehelčeves, paní P. 

Vagenknechtovou, která má MDT mikroregionu pod svoji gescí, se předpokládá jeho 

vyhlášení na začátku února 2021. Včetně stanovení termínu podání žádostí a její výše. 

Před termínem vyhlášení MDT, jsou velmi naléhavě žádáni, paní starostky a pánové 

starostové, aniž bychom jim chtěli přidávat práci,  aby do termínu 29.1.2021nahlásili 

počty organizací, nebo spolků ve svých obcích, nebo městu, které budou o dotaci 

žádat. Protože bude rozdělena relativně velká finanční částka, jde v tomto případě i o 

zpětnou vazbu a Vaši informovanost o rozložení žádostí mezi jednotlivými obcemi a 

městem mikroregionu, což je mimo jiné  důležité,  právě pro stanovení výše dotace. 

K bodu 3. 

S odvoláním na bod 3.programu výše uvedené VH, byl paním starostkám a pánům 

starostům, zaslán k prostudování a odsouhlasení Dodatek ke smlouvě mezi Letištěm 

Praha, a.s. a Mikroregionem Údolí Lidického Potoka. Uvedený Dodatek byl 

odsouhlasen s tím, že spolupráce s Letištěm Praha, a.s. bude jednou z prioritních 

činností mikroregionu i v roce 2021 a v dalších letech. K možné a Letištěm Praha, a.s. 

navrhované nefinanční spolupráci v roce 2021, se VH po její náležité specifikaci vrátí 

začátkem roku 2021, nejpozději v jeho jarních měsících. 

K bodu 4. 

Paní starostky a pánové starostové obcí Lidice, Makotřasy, Hřebeč, Stehelčeves a 

města Buštěhrad, předali na základě požadavku VH stanoviska zastupitelů k 

„Technicko-ekonomické studii akce I/61 Kladno-Buštěhrad (D7) přeložka“. VH 

konstatovala, že uvedená stanoviska není možné, vzhledem k strategickému významu 

vedené investiční akce, projednat bez hlubší diskuze virtuální formou a také z důvodu  
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přípravy na jednání s příslušnými  krajskými, ale i celostátními orgány. Tento bod byl 

tedy odložen na nejbližší VH, která proběhne již standardní formou.                                                               

K bodu 5. 

Předsedou Revizní komise mikroregionu byl jednohlasně zvolen, za odstupujícího 

starostu obce Pletený  Újezd  pana J. Kolbeka, starosta obce V. Přítočno, pan J. 

Burger.                                                                    

K bodu 6. 

VH schválila Dohody o provedení práce na rok 2021 pro: 

pana V. T., na obsluhu ČOV pro obce Dolany a V. Přítočno. Zaměstnavatel vyplatí 

odměnu ve výši 7.000,-Kč brutto, měsíčně. 

pana P. V. na obsluhu ČOV pro obce Dolany a V. Přítočno. Zaměstnavatel vyplatí 

odměnu ve výši 7.000,-Kč brutto, měsíčně. 

Pana RNDr. M. O. CSc. na technicko-administrativní práce, spojené s činností a 

celkovým chodem  mikroregionu, která vychází s podrobného popisu práce 

schváleného VH. Zaměstnavatel vyplatí odměnu ve výši 6.000,-Kč brutto, měsíčně. 

K bodu 7. 

VH schválila výši stočného pro obce V. Přítočno a Dolany ve výši 38,64 Kč/m3, 

s DPH 42,50 Kč/m3. Jde o celkové zvýšení stočného o 3,59%. 

K bodu 8. 

VH projednala a vzala na vědomí Účetní odpisový plán pro rok 2020. 

K bodu 9. 

VH vzala na vědomí Plán inventur pro rok 2020. 

K bodu 10. 

VH požádala starostku města Buštěhrad, paní Ing.Arch. D. Javorčekovou o sdělení  

termínu a umístění billboardu mikroregionu. 

VH byla seznámena s novým vedením obce Pletený Újezd. 

Usnesení: 

1. VH jednohlasně odsouhlasila Rozpočet na rok 2021. Ten byl navržen jako 

vyrovnaný na straně příjmů a výdajů ve výši 3,601.010,-Kč. Jeho závaznými ukazateli 

jsou paragrafy. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úředních deskách členských obcí a 

mikroregionu.  



                                                                -3- 

2. VH odsouhlasila vyhlášení jarního kola MDT/2021. Termín jeho vyhlášení se 

předpokládá začátkem měsíce února 2021. Je akcentována angažovanost paní starostek 

a pánů starostů v této otázce, zejména pokud jde o počty spolků a organizací.   

3. VH odsouhlasila Dodatek ke smlouvě mezi Letištěm Praha, a.s. a MÚLP na rok 

2021. 

4. VH odsouhlasila projednání Technicko-ekonomické studie akce I/61 Kladno –

Buštěhrad (D7), přeložka, na některé z nejbližších VH, která se uskuteční standardní 

formou. 

5. VH zvolila jednohlasně předsedou Revizní komise starostu V. Přítočna, pana J. 

Burgera. 

6. VH odsouhlasila výši stočného pro obce Dolany a V. Přítočno  na rok 2021 ve výši 

42,50 Kč/m3 včetně DPH. 

7.VH vzala na vědomí Účetní odpisový plán pro rok 2020. 

8. VH vzala na vědomí Plán inventur pro rok 2020. 

9. VH požádala starostku města Buštěhrad o sdělení termínu a místa umístění 

billboardu mikroregionu. 

10. VH byla seznámena s novým vedením obce Pletený Újezd. 

11. Termín řádné VH bude oznámen podle epidemiologického vývoje. Bylo 

odsouhlaseno zatím komunikovat virtuální formou. 

                                                                                       Ing. Jana Nedvědová 

                                                                                             předsedkyně 

RNDr. Miroslav Oplt, CSc. 

V Buštěhradě, 15.1.2021     
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