
                                                      Zápis 

          z VH MÚLP, která se konala dne 8.4.2021, virtuální formou. 

 

Program. 

1. Kontrola zápisu z poslední VH. 

2. Schválení ověřovatelů zápisu. Paní M. Chuchutová, starostka obce Číčovice,  pan  

    Luďěk Bartoš, starosta obce Dolany. 

3. Stanoviska k nefinanční pomoci Letiště Praha, a.s. v roce 2021. 

4. Schválení Závěrečného účtu za rok 2020. 

5. Schválení Rozpočtového opatření č.1/2021. 

6. Roční účetní závěrka za rok 2020. Schvaluje předsedkyně, místopředsedkyně a    

    předseda revizní komise. 

7. Vyhlášení MDT, jaro 2021. 

8. Organizační a různé. 

    - stav billboardu mikroregionu. 

 

K bodu 1. 

K zápisu z poslední VH, která proběhla rovněž virtuální formou, nebylo žádných 

připomínek a zápis byl schválen. 

Pro: 10                                                Zdržel se: 0                                             Proti: 0 

K bodu 2. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni:  paní M. Chuchutová, starostka obce Číčovice, pan 

Luďek Bartoš, starosta obce Dolany. 

Pro: 10                                                 Zdržel se: 0                                            Proti: 0 

K bodu 3. 

Členové mikroregionu byli dne 19.3.2021 e-mailem znovu informováni o nabídnuté 

nefinanční pomoci Letiště Praha, a.s. v roce 2021, který obsahuje podrobnou nabídku 

uvedené pomoci, se žádostí o Vaše stanoviska, respektive o konkrétní požadavky, 

s termínem 1.4.2021. K uvedenému termínu se přihlásily obce Lidice, Stehelčeves, 

Makotřasy, Pletený Újezd a město Buštěhrad. Dne 21.4.2021 se uskutečnilo další  
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pracovní setkání na Letišti Praha, a.s. s tím, že pokud mají i zbývající obce mikroregionu 

o uvedenou spolupráci zájem, je možné kontaktovat Letiště Praha, a.s. přímo a to Terezu 

Žižkovou, specialistku pro korporátní spolupráci. Kontakt: tereza.zizkova@prg.aero       

Mob. 727 925 216 

Pro: 10                                                 Zdržel se: 0                                 Proti: 0 

K bodu 4. 

VH schválila bez výhrad Závěrečný účet za rok 2020, včetně Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření za rok 2020. 

Pro: 10                                                  Zdržel se: 0                                 Proti: 0 

K bodu 5. 

VH schválila Rozpočtové opatření č.1/2021 

Pro: 10                                                    Zdržel se: 0                                    Proti: 0 

K bodu 6. 

VH vzala na vědomí Roční účetní závěrku za rok 2020. Schvaluje předsedkyně, 

místopředsedkyně a předseda revizní komise. 

Pro: 10                                                     Zdržel se: 0                                  Proti: 0 

K bodu 7. 

VH odsouhlasila, že vyhlášení MDT, jaro 2021, bude záviset na vývoji epidemiologické 

situace. VH bude tuto otázku dále sledovat. 

Pro: 10                                                      Zdržel se: 0                                    Proti: 0 

K bodu 8. 

Pro připomenutí geneze zadání a výroby billboardu mikroregionu. Zadáním návrhu 

zpracování nového billboardu mikroregionu, byla na VH 14.10.2019, požádána 

starostka města Buštěhrad, paní Ing. arch. D. Javorčeková. Za zpracování návrhu byla 

autorovi zaplacena částka 24.200,-Kč. Dále se otázkou billboardu zabývalo již několik 

VH mikroregionu. 5.6.2020 byla potvrzena konečná částka  za návrh, výrobu, dopravu 

a instalaci billboardu ve výši 39.730,-Kč. VH  chce požádat paní starostku Ing. Arch. D 

. Javorčekovou o informaci,  k této otázce. 

 Pro: 0                                                         Zdržel se: 0                                     Proti: 0 
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Usnesení. 

1.  VH odsouhlasila zápis z poslední VH mikroregionu. 

2.  VH odsouhlasila ověřovatele zápisu:  starostku obce Číčovice, paní M. 

     Chuchutovou, starostu obce Dolany, pana Luďka Bartoše.  

 

3.  Zainteresované obce mikroregionu, budou ve věci nefinanční pomoci Letiště Praha, 

     a.s. v roce 2021, přímo kontaktovat Letiště Praha, a.s. 

 

3. VH schválila bez výhrad Závěrečný účet za rok 2020, včetně Zprávy o výsledku 

     přezkoumání hodpodaření za rok 2020. 

 

4.  VH schválila Rozpočtové opatřní č.1/2021. 

5.  VH vzala na vědomí Roční účetní závěrku za rok 2020. Tuto dale schvalují  

     předsedkyně, místopředsedkyně a předseda revizní komise mikroregionu.   

6.  VH, spolu se starostkou obce Stehelčeves, paní Petrou Vagenknechtovou, rozhodne 

      v   závislosti na vývoji epidemiologické situace o termínu vyhlášení MDT, jaro 

      2021. 

 

7.  VH bude dále sledovat otázku, týkající  se billboardu mikroregionu, až do    

      termínu jeho umístění. 

 

                                                                                                Ing. Jana Nedvědová 

                                                                                                     předsedkyně 

RNDr. Miroslav Oplt, CSc. 

V Buštěhradě dne  25.4.2021                   


