Zápis
z VH MÚLP, která se konala dne 21.6.2021 v obci Braškov.
Program:
1.

Zahájení VH.

2. Na základě schválení kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu, zahájení kontroly
NKU, ke kontrolní akci č .21-06 s cílem prověřit, zda „Peněžní prostředky státu a
Evropské unie určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady, přispěly
k realizaci stanovených cílů a zda byly poskytovány a čerpány v souladu s právními
předpisy“. V našem případě bude kontrole podroben projekt reg.č.: CZ.05.3.29/0.0/
0.0./17-068/0005448 s názvem Kompostéry a štěpkovače pro občany
mikroregionu.
3. Zhodnocení probíhající nefinanční pomoci Letiště Praha, a.s. pro rok 2021. Návrh
děkovného dopisu pro Letiště Praha, a.s.
4. Vyhlášení podzimního kola MDT.
5. Projednání žádosti o finanční prostředek na vydání výpravné publikace „Osud
jménem Lidice.“
6. Termín dokončení a znovu umístění billboardu mikroregionu.
7. Organizační a různé.
K bodu 1.
VH zahájila paní ing. Jana Nedvědová, předsedkyně mikroregionu. Přivítala přítomné
a konstatovala, že z důvodu dovolených byly omluveny obce Lidice, Číčovice,
Dolany. Malé Přítočno bylo omluveno z důvodu pracovního zaneprázdnění. Takže VH
byla usnášení schopná.
K bodu 2.
VH byla informována, že MÚLP byl spolu s dalšími 13 subjekty Středočeského kraje,
vybrán kolegiem NKÚ k provedení kontrolní akce č.21/06, zda peněžní prostředky
určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady přispěly k realizaci
stanovených cílů a zda byly poskytovány a čerpány v souladu s právními předpisy.
V našem případě bude kontrole podroben projekt reg. č. cz.05.3.29/0.0/0. 017068/00054 48, kompostéry a štěpkovače pro občany mikroregionu.
VH byla dále informována, že zahájení výše uvedené kontroly, bylo stanoveno na den
30.6.2021, na MěÚ Buštěhrad. NKÚ v prvotní dokumentaci, ze dne 11.6.2021

-2požadoval, aby MÚLP na své VH určil osobu, která bude po celou dobu výkonu
kontroly kontaktní osobou k NKÚ, s kterou bude NKÚ vyřizovat žádosti o doklady a
další vzniklé záležitosti týkající se kontroly. VH jmenovala pana RNDr. Miroslava
Oplta, CSc. touto kontaktní osobou.
VH mikroregionu, ale samostatně paní starostky a pánové starostové, budou
informováni o průběhu výše uvedené kontroly, případně o požadavcích směrem
k obcím a městu mikroregionu ze strany NKÚ. Pro připomenutí je třeba uvést, že dne
30.6.2021, byl rozeslán Zápis o zahájení kontroly, který obsahuje požadavky na
předložení originálnich dokladů a dalších písemností k výše uvedené kontrolní akci.
Pro: 6

Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu 3.
VH zhodnotila dosavadní využití obcemi a městem nabídnuté nefinanční pomoci
Letiště Praha, a.s. pro náš mikroregion v roce 2021, jako kompenzaci za dlouhodobě
poskytovanou finanční pomoc, která z důvodu epidemiologické situace a jejího
dopadu na Letiště Praha, a.s., nemohla být mikroregionu v roce 2020 a 2021
poskytnuta. Rozsah a možnosti uvedené pomoci byly oznámeny obcím již koncem
roku 2020. Ke dni konání této VH využily nefinanční pomoc zatím obce Makotřasy,
Stehelčeves, Lidice a město Buštěhrad. Není předmětem tohoto zápisu podrobně
hodnotit výsledek této pomoci. Obecně byla se spoluprací vyslovena spokojenost, ale
zazněly i některé kritické poznámky. Nicméně VH odsouhlasila poslat na Letiště Praha
a.s. děkovný dopis za poskytnutou pomoc.
Pro: 6

Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu 4.
VH vyhlásila Podzimní kolo MDT/2021. Paní starostka obce Stehelčeves, paní Petra
Vagenknechtová , poslala ještě před termínem konání VH, dne 16.6.2021, podrobné
pokyny k vyhlášení MDT, které VH bez připomínek odsouhlasila.
Pro: 6

Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu 5.
VH projednala žádost paní J. Doležalové o finanční příspěvek na vydání výpravné
publikace „Osud jménem Lidice“, na kterém jmenovaná pracuje od roku 2003. Byla
odsouhlasena
částka 5.000 Kč. Citovaná autorka, bude o rozhodnutí VH,
informována, zároveň se žádostí o sdělení, kam uvedené finanční prostředky budou
zaslány.
Pro: 6

Zdržel se: 0

Proti: 0
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Starostka města Buštěhrad, paní ing. Arch. D. Javorčeková, informovala, že billboard
mikroregionu je dokončen a bude v nejbližších dnech umístěn na staronovém místě
v Buštěhradě, tedy v Revoluční ulici, v blízkosti MěÚ Buštěhrad. Pozn. Billboard
miroregionu je na svém původním místě. Místo jeho umístění jsem navštívil a podle
mého názoru jde o zdařilé dílo, které bude náš mikroregion dobře reprezentovat. Bude
třeba provést ještě doúčtování nákladů za pořízení billboardu.
Pro: 6

Zdržel se: 0

Proti: 0

K bodu: 7.
Starosta obce Velké Přítočno informoval VH o následujícím, což VH akceptovala.
1. MÚLP na základě potřeb na rozšíření ČOV Dolany o 300-500 EO osloví 3
společnosti k předložení cenové nabídky.
2. MÚLP na základě potřeb studie proveditelnosti osloví 2 společnosti k předložení
cenové nabídky.
3. MÚLP na základě potřeb zpracování pasportu osloví 3. Společnosti k předložení
cenové nabídky.
Výběr oslovených společností bude proveden průzkumem trhu a aktuální situace.
Poptávky jsou součástí tohoto zápisu a k založení.
VH byla dále seznámena s projektem přístavby základní školy a výstavby tělocvičny,
se zázemím ve Velkém Přítočně. VH vyslovila s uvedeným projektem jednoznačnou
podporu.
V další části tohoto bodu programu požádal starosta obce Dolany (písemným
dotazem), zda některá z obcí mikroregionu nehledá objekt k podnikání. Uvedl, že
obec Dolany preferuje pekařství, cukrářství, řeznictví, tedy činnosti, které by sloužily
občanům. Podrobnosti je třeba dohodnout přímo se starostou obce Dolany.
Pro: 6

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení:
1. VH vzala na vědomí podrobnou informaci, včetně dříve zaslaných písemných
informací o zahájení kontroly NKÚ v MÚLP, týkající se kompostérů a štěpkovačů.
VH požaduje průběžné informace o probíhající kontrole. Kontaktní osoba ve vztahu
k NKÚ je RNDr. M. Oplt, CSc.

-42. VH ocenila nefinanční pomoc Letiště Praha a.s. mikroregionu v roce 2021. Letišti
Praha, a.s., bude odeslán děkovný dopis.
3. VH odsouhlasila vyhlášení MDT/podzim 2021.
4. VH odsouhlasila finanční příspěvek na vydání publikace “Osud jménem Lidice“ ve
výši 5.000Kč.
5. VH přijala informaci o dokončení a vyvěšení nového billboardu mikroregionu s tím,
že je třeba provést doúčtování této akce.
6. VH odsouhlasila přednesené požadavky starostou V. Přítočna panem J. Burgrem,
vis zápis. Samostatně VH vyjadřuje podporu projektu přístavby základní školy a
výstavbě tělocvičny se zázemím ve Velkém Přítočně.

Ing. Jana Nedvědová
předsedkyně

RNDr. Miroslav Oplt, CSc.
V Buštěhradě dne 12.7.2021

