Zápis
z VH MULP, která se konala dne 13.12.2021 v obci Braškov.
Program.
1. Zahájení VH.
2. Informace o stavu kontroly NKU, ke kontrolní akci č. 21/06, kompostéry a
štěpkovače.
3. Informace o MDT/ podzim 2021.
4. Vypracování dokumentu o výhledu činnosti MULP na léta 2022-2023 s účastí
všech členů mikroregionu.
5. Zvážení a příprava jarního zájezdu mikroregionu, v závislosti na vývoji
epidemiologické situace.
6. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2022.
7. Schválení návrhu střednědobého výhledu na roky 2022-2023.
8. Schválení odpisového plánu na rok 2021.
9 . Plán inventur na rok 2021.
10. Ceny pro vodné a stočné, V. Přítočno, Dolany /2022.
11. Dohody o provedení práce na rok 2022.
12. Závěr VH, spojený s volnou diskuzí v rámci podávaného občerstvení.
K bodu 1.
VH zahájila předsedkyně mikroregionu, paní Ing. Jana Nedvědová. Přivítala přítomné
a konstatovala, že VH se zúčastňuje 13 zástupců členských obcí mikroregionu. Město
Buštěhrad, paní starostka ing. arch. D. Javorčeková, se omluvila z důvodu svého
kontaktu s osobou postiženou covidem. Obec M. Přítočno, se VH nezúčastnila, i když
původně svoji účast potvrdila.
K bodu 2.
Pan RNDr. M. Oplt, CSc, informoval VH, na základě své komunikace s NKU o stavu
kontroly NKU ke kontrolní akci č. 21/06, kompostéry, štěpkovače. Paní ing. K.
Veitová, která je za NKU pověřena vedením výše uvedené kontroly, sdělila, že
v současnosti se zpracovává závěrečný kontrolní protokol, který se bude týkat i dalších
13 subjektů Středočeského Kraje, které byly NKU vybrány ke kontrole, tedy i našeho
mikroregionu. Termín zpracování výše uvedeného protokolu bude našemu
mikroregionu oznámen.
K bodu 3.
Paní starostka obce Stehelčeves, paní P. Vagenknechtová, která je pověřena MDT a
jejíž činnost v tomto směru je velmi precizní, informovala, že do podzimního kola
MDT/2021, bylo podáno celkem 29 žádostí. Dvě žádosti byly vyřazeny a to, TJ. Sokol
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Lidice a Dámy ze stinadel. Přiznaná podpora k výše uvedeným žádostem činí
154.872,-Kč. Připomněla, že vyplnění závěrečné zprávy a vyúčtování, včetně
fotodokumentace je třeba odevzdat do 28.2.2022. Odkázala na informaci k MDT, která
byla zaslána všem členským obcím mikroregionu.
K bodu 4.
K tomuto bodu programu sdělil pan RNDr. M. Oplt, CSc, následující. Poslední Plán
aktivit mikroregionu byl zpracován pro léta 2015- 2018. Bylo by tedy potřebné
zpracovat podobný Plán aktivit např. na léta 2022-2023. Větší časový horizont by
v současné situaci nebyl racionální. Úspěšné zpracování uvedeného plánu předpokládá
aktivní spolupráci se všemi členskými obcemi. Přítomní představitelé členských obcí
mikroregionu byli požádáni o zaslání případných námětů, které bychom do uvedeného
plánu mohli zakomponovat. Plán aktivit by mohl být projednán na některé z jarních
VH.
K bodu 5.
VH se tohoto bodu dotkla, především z důvodu epidemiologické situace, zatím velmi
okrajově. Nicméně bylo odsouhlaseno s touto možností počítat a zahájit přípravné
kroky. VH bude s přihlédnutím k vývoji epidemiologické situaci, přípravu zájezdu
sledovat.
V další části svého jednání se VH zabývala účetní problematikou, tak, jak uvádí
program VH v bodech svého programu 6-9. Pracovní podklad k této problematice
Vám byl zaslán e-mailem dne 10.11.2021. Uvedené účetní věci byly s odvoláním na
zákonné povinnosti o účetnictví, projednány na bázi naší virtuální porady, která se
konala dne 22.11.2021.
K bodu 6.
K návrhu rozpočtu na rok 2022 nebyly vzneseny žádné připomínky a rozpočet byl bez
výhrad odsouhlasen jako vyrovnaný a jeho závaznými ukazateli jsou paragrafy.
K bodu 7.
K návrhu střednědobého výhledu na roky 2022-2023 nebyly žádné připomínky a byl
odsouhlasen.
K bodu 8.
VH projednala odpisový plán na rok 2021 a vzala jej na vědomí.
K bodu 9.
VH vzala plán inventur na rok 2021navědomí.
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K bodu 10.
Starosta V. Přítočna, pan J. Burger, předložil v písemné podobě návrh cen na vodné a
stočné v obcích V. Přítočno a Dolany v roce 2022. Tento dokument je přílohou tohoto
zápisu. VH jej bez připomínek odsouhlasila.
K bodu 11.
VH schválila bez připomínek Dohody o provedení práce na rok 2022 pro:
pana V. T., na obsluhu ČOV pro obce Dolany a V. Přítočno. Zaměstnavatel vyplatí
odměnu ve výši 7.500,-Kč brutto, měsíčně.
pana P. V. na obsluhu ČOV pro obce Dolany a V. Přítočno. Zaměstnavatel vyplatí
odměnu ve výši 7.500,-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.
Součástí tohoto bodu bylo projednání a schválení dodatku č. 3 k příkazní smlouvě, dle
§ 2430-§2444, díl 5, odst.1 OZ č. 89/2012Sb. uzavřené mezi MULP a panem ing. J.
Černým, který předložil starosta V. Přítočna pan J. Burger. Cena za jeden rok činnosti
činí: 78.000,-Kč. Uvedený dodatek č.3 je součástí, jako příloha, tohoto zápisu.
Na závěr této VH je možné konstatovat, že členské obce mikroregionu, jejich vážené
paní starostky, vážení pánové starostové a jejich zástupci dali svojí účastí na této VH
svůj vztah k našemu mikroregionu. To zaznělo i v závěrečné, již neformální části VH.
Přítomní využili přítomnosti na této VH k popřání si jak svátků vánočních, tak
úspěchů v roce 2022, jak ve své práci pro obec, tak i mikroregionu.
Usnesení:
1. VH vzala na vědomí informaci i průběhu kontroly NKU, ke kontrolní akci č. 21/06,
kompostéry a štěpkovače.
2. VH vzala na vědomí informaci o podzimním kole MDT/2021.
3. VH vzala na vědomí informaci o zpracovávání plánu aktivit MULP na léta 20222023.
4. VH vzala na vědomí informaci o ev. možnosti uspořádání jarního zájezdu 2022.
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5.
VH odsouhlasila vez výhrad rozpočet na rok 2022 jako vyrovnaný a jeho
závaznými ukazateli jsou paragrafy.
6. VH odsouhlasila návrh střednědobého výhledu na roky 2022-2023.
7. VH vzala na vědomí odpisový plán na rok 2022.
8. VH vzala na vědomí plán inventur na rok 2021.
9. VH odsouhlasila ceny vodné a stočného v obcích Dolany a V. Přítočno na rok
2022.
10. VH schválila dohody o provedení práce v roce 2022, pro pana V. Tomana, pro
pana P. Votavu a pana RNDr. M. Oplta, CSc.
11. VH schválila dodatek č. 3k příkazní smlouvě, uzavřený mezi MULP a panem Ing.
J. Černým.
Příští VH se bude konat v termínu, podle současné koronavirové situace. Termín bude
včas oznámen.

Ing. Jana Nedvědová
předsedkyně
RNDr. Miroslav Oplt, CSc.
V Buštěhradě14.1.2022.

