Zápis z VH MULP, která se konala dne 11.4.2022 v obci Stehelčeves.

Program:
1. Zahájení VH.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Schválení finančního daru na humanitární pomoc Ukrajině, ve výši 15.000,- Kč.
4. Vyhodnocení MDT, podzim /2021 a vyhlášení MDT, jaro /2022.
5. Zhodnocení činnosti mikroregionu 2018- 2021.
6. Návrh některých priorit v činnosti mikroregionu 2022 – 2023.
7. Informace o jednání s vedením Letiště Praha a.s.
8. Organizační a různé.
- výjimka pro Tenis Buštěhrad z.s.
- roční účetní závěrka za rok 2021 ( na vědomí).
- manuál pro řešení pomoci a podpory uprchlíků z Ukrajiny pro dobrovolné svazky.
- mobilní aplikace „ Na kole i pěšky“.

K bodu 1.
VH zahájila paní Ing. J. Nedvědová. Konstatovala, že jsou přítomní všichni členové
mikroregionu, s výjimkou obce Hřebeč.
K bodu 2.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: pan J. Procházka, starosta obce M. Přítočno a pan J.
Burger, starosta obce V. Přítočno.
K bodu 3.
VH všemi přítomnými odsouhlasila finanční dar na humanitární pomoc Ukrajině, ve
výši 15000 Kč. Bude odeslán na Fond humanity ČČK.
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VH vzala na vědomí informaci paní P. Vagenknechtové, starostky obce Stehelčeves o
vyhodnocení MDT/podzim 2021 a odsouhlasila vyhlášení MDT jaro/ 2022. Výše
finanční částky byla stanovena 7000 Kč pro každou, řádně podanou žádost. Termín
podání žádostí byl stanoven na 2.5.2022. Přítomní byli požádáni, aby této akci
věnovali osobní pozornost.
K bodu 5.
VH byl předložen návrh na zhodnocení činnosti mikroregionu v létech 2018-2021.
Tento dokument kontinuálně navazuje na zhodnocení činnosti mikroregionu v létech
2015-2018. Jeho obsah vzala VH souhlasně na vědomí s tím, že bude vyvěšen na
webových stránkách mikroregionu.
K bodu 6.
Po předchozím zaslání e-mailovou cestou, byl VH předložen návrh na náměty činnosti
mikroregionu na léta 2022-2023. VH předmětné návrhy odsouhlasila jako prioritní
v činnosti mikroregionu, v uvedeném časovém období. Tento dokument je součástí
tohoto zápisu. Bylo odsouhlaseno, že VH se bude s předloženými návrhy postupně,
podle jejich vývoje, postupně zabývat.
K bodu 7.
VH byla seznámena s informací o jednání s vedením Letiště Praha, a.s. Je
připravována nová inovativní smlouva o spolupráci Letiště Praha, a.s. s MULP. Bude
podepsána na vzájemném setkání, jehož termín bude včas oznámen. Dále byla VH
informována, že Letiště Praha, a.s. přes současné ekonomické potíže, kterými letiště
prochází, poskytne mikroregionu finanční částku ve výši jednoho milionu korun, pro
rok 2022. Další postup v této otázce spolupráce bude předmětem dalšího vzájemného
jednání.
K bodu 8.
VH odsouhlasila výjimku o kterou požádal Spolek Tenis Buštěhrad z.s. Jde o termín
předložení faktur vyplývající z vyúčtování MDT jaro/ 2021.
VH vzala na vědomí Roční účetní závěrku za rok 2021.
VH neakceptovala nabídku na mobilní aplikaci „Na kole i pěšky“. Kontakt na uvedený
projekt je: slama bekrmapy.cz.
VH byla seznámena s manuálem pro řešení pomoci a podpory uprchlíků z Ukrajiny
pro dobrovolné svazky. Byla vzata na vědomí.
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Letiště Praha a.s pozvalo členy naší VH na setkání, které se uskuteční dne 30.5.2022
od 15.00 hod. v areálu letiště, bude využit tento termín pro konání naší řádné VH
v místě setkání, tedy v areálu letiště. Podrobnosti Vám budou následně zaslány.
.
Usnesení:
1. Ověřovateli zápisu byli zvolení: pan J. Procházka a pan J. Burger.
2. VH bez připomínek vyslovila souhlas se zasláním finančního daru na humanitární
pomoc Ukrajině, ve výši 15.000,-Kč. Bude zaslán na Fond humanity ČČK.
3. VH vzala na vědomí informaci o vyhodnocení MDT /podzim 2021. Souhlasila
s vyhlášením MDT / jaro 2022. Pro každou řádně vyplněnou žádost byla alokována
částka 7000 Kč. Termín pro podání žádostí byl stanoven na 2.5.2022.
4. VH vzala na vědomí článek hodnotící činnost MULP v letech 2018-2021. Bude
vyvěšen na webových stránkách mikroregionu.
5. VH odsouhlasila dokument týkající se priorit činnosti mikroregionu v letech 20222023.
6. VH vzala na vědomí informaci o jednání s Letištěm Praha, a.s. Byla informována o
přípravě setkání s vedením letiště a o finančním daru Letiště Praha, a.s. ve výši
jednoho milionu korun pro rok 2022. Podrobnosti budou následně sděleny.
7. VH odsouhlasila žádost Spolku Tenis Buštěhrad z.s. týkající se termínu předložení
faktur k žádosti o MDT /jaro 2021.
8. VH vzala na vědomí účetní závěrku za rok 2021.
9. VH vzala na vědomí informaci o manuálu pro řešení pomoci a podpory uprchlíků
z Ukrajiny, pro dobrovolné svazky.

Ing. Jana Nedvědová
předsedkyně

RNDr. Miroslav Oplt, CSc.
V Buštěhradě 13.5.2022.

