Zápis z VH MULP, která se konala dne 19.9.2022 na Kladně.

Program:
1. Setkání představitelů a zástupců členských obcí a města mikroregionu v rámci
poslední VH, před komunálními volbami.
2. Vyhlášení Podzimního kola MDT 2022.
3. Rozpočtové opatření č.3 /2022.
4. Ustavujíci zasedání zastupitelstev obcí a města mikroregionu, po komunálních
volbách a navazující ustavující VH MULP.
K bodu č.1.
VH zahájila předsedkyně mikroregionu, paní Ing. Jana Nedvědová. Přivítala všechny
přítomné, s výjimkou obce Pletený Újezd, jehoţ paní starostka se z váţných důvodů,
řádně z VH omluvila. Šlo o přátelské setkání v rámci poslední VH, za uplynulé
volební období, tedy před komunálními volbami, v jejímţ rámci se znovu jenom
potvrdil velmi dobrý pracovní, ale i neformální vztah, všech přítomných k našemu
mikroregionu. Byla vyjádřena naděje, ţe tomu nebude jinak i po nadcházejících
komunálních volbách. Očekává se tedy, ţe MULP bude po ustavujících zasedáních
zastupitelstev informován, kdo bude naše členské obce v průběhu nového volebního
období v MULP zastupovat. Jde mj. o to, ţe o výsledku bude třeba informovat KU SK,
odbor vnitřních věcí a KŢU, Oddělení správních agend. S pověření mikroregionu,
prosím pošlete poţadovanou informaci na tuto e-mailovou adresu. Předem děkujeme.
K bodu č. 2.
VH vyhlásila Podzimní kolo Malého dotačního titulu 2022. Paní P. Vagenknechtová,
starostka obce Stehelčeves, bezprostředně po této VH e-mailem rozeslala s díky,
podmínky vyhlášení uvedeného MDT.
K bodu č. 3.
VH vzala na vědomí Rozpočtové opatření č.3 /2022.
K bodu č.4.
Předpokládá se, ţe nejbliţší povolební VH mikroregionu bude svolána koncem měsíce
října a nebo začátkem listopadu 2022. Její termín a místo konání bude včas oznámeno.

-2Usnesení:
1. VH v přátelské atmosféře zhodnotila pozitivně a zatím bez hlubší analýzy, činnost
mikroregionu v uplynulém volebním období.
2. VH odsouhlasila vyhlášení Podzimního kola MDT/2022.
3. VH vzala na vědomí Rozpočtové opatření č.3/2022.
4. Termín a místo konání VH v novém volebním období bude včas oznámeno.
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