
                                                  Z Á P I S 

       z Valné hromady MÚLP, která se konala dne 10.2.2014 v Dolanech 

 

 

Program: 

1. Zahájení a prezence přítomných. 

2. Realitní a hypoteční servis pro občany a obce. 

3. Kontrola zápisu z VH konané dne 2.12.2013 v Lidicích 

-      Vyúčtování finančního daru od Letiště Václava Havla Praha, a.s. za rok 2013.

-      Prezentace MÚLP na malované mapě „Kladensko“. 

4. Pracovní setkání starostů a pracovníků z obcí správního obvodu Statutárního města Kladna, 
ze dne 3.2.2014. Podpora meziobecní spolupráce. 

5. Pokračování v diskusi – náměty pro činnost MÚLP v roce 2014. 

6. Doplnění  Stanov  DSO  MÚLP  v souvislosti  se změnou sídla mikroregionu. 

7. Organizační a různé 

-      Stavnostní otevření nového sídla MěÚ Buštěhrad a mikroregionu. 

 

K bodu ad. 1/

VH zahájila předsedkyně paní Ing. J. Nedvědová. Zúčastnili se všichni představitelé členských obcí.
Omluvena obec Hřebeč. 

 

K bodu ad. 2/

K tomuto bodu vystoupil Ing. Martin Fuksa, manažer RSH realitní společnosti,  která je součástí
Hypocentra  Modrá  Pyramida.  Ve  svém  výkladu  informoval,  jaké  služby  může  výše  uvedená
společnost poskytnout. 

-      Pomoc s prodejem nemovitosti a vyhledání budoucího kupujícího z databáze klientů se
schválenými hypotečními úvěry.

-      Snížení splátek a úrokových sazeb hypotečních úvěrů bez dokládání příjmů a poplatků
na minimální mez (dá se ušetřit i několik tisíc korun měsíčně). 

-      Financování rekonstrukce. 

Kontakt: Modrá Pyramida Stavební spořitelna a.s., Váňova 3180, 272 01 Kladno. Mob: 725984018.

 

K bodu ad. 3/

Byla provedena kontrola zápisu z VH konané dne 2.12.2013 v Lidicích. Úkoly z výše uvedené VH
byly splněny. Pokud jde o vyúčtování finančního daru od Letiště Václava Havla Praha pro rok 2013,
je možné konstatovat, že členské obce předaly vyúčtování po obsahové, ale i finanční stránce, dobře
zpracované. Vyúčtování nepředala obec Hřebeč, která tento nedostatek samostatně komunikovala
s Letištěm Praha. Vyúčtování bude předáno dárci do 20.2.2014. 

Dále  bylo  konstatováno,  že  všechny  členské  obce  předaly  finální  požadované  podklady  firmě
Malované mapy s.r.o. pro prezentaci mikroregionu na malované mapě „Kladensko“. Mapy budou



předány odběrateli, tedy MÚLP do 24.2.2014.    
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K bodu ad. 4/

Bylo zhodnoceno setkání starostů a pracovníků z obcí správního obvodu Statutárního města Kladna,
které se konalo pod záštitou primátora města Kladna. Závěrem jednání byla podpora meziobecní
spolupráce.  Byly  poskytnuty  aktuální  informace  k tomuto  tématu  a  přítomným  byl  představen
realizační  tým  uvedeného  projektu.  Bylo  dohodnuto,  že  mikroregion  bude  dále  sledovat  a
vyhodnocovat  přínosnost  tohoto  projektu.  Časové  období  dokončení  projektu  je  stanoveno  na
30.6.2015.

 

K bodu ad. 5/

Pokračovala diskuse k námětům činnosti MÚLP v roce 2014. Přednesené náměty budou promítnuty
do pracovního návrhu činnosti mikroregionu v roce 2014, který bude připraven k diskusi na příští
VH. 

 

K bodu ad. 6/

Přítomní  na  VH  byli  seznámeni  s požadavkem  SKÚ,  Odboru  vnitřních  věcí  a  Krajského
živnostenského  úřadu,  Oddělení  správních  agend,  týkající  se  úpravy  Stanov  DSO  MÚLP
s odvoláním na § 50 odst. 2 Zákona o obcích včetně názvu a sídla členů svazku. Návrh na změnu
zápisu v rejstříku KÚ včetně požadovaných, výše uvedených doplnění, bylo všemi zástupci členů
svazku jednohlasně odsouhlaseno.  Předsedkyně svazku zašle  návrh  na změnu zápisu v rejstříku
Krajského soudu, včetně Stanov, zápisu a prezenční listiny z jednání  VH svazku, na SKÚ.

 

K bodu ad. 7/

-      Zástupci členů MÚLP byli pozváni na slavnostní otevření nového sídla MěÚ Buštěhrad
a tedy i MÚLP, které se uskuteční dne 28.2.2014 od 16.00 hod. v buštěhradském zámku. 

-      Bylo odsouhlaseno uskutečnění zájezdu k mikroregionu Telč včetně návštěvy radnice
tohoto města. Zájezd se uskuteční ve dnech 23.-24.5.2014 (pátek, sobota).   

-      Byla přednesena informace o přípravě druhého setkání mikroregionů SK, tentokráte
pod záštitou hejtmana SKÚ. Je plánováno dvoudenní setkání se zahájením 20.6.2014.
Místo bude upřesněno. 

-      Byl odsouhlasen návrh na setkání ředitelů MŠ členských obcí MÚLP s cílem projednat
možnost provozování MŠ v době letních prázdnin. Setkání bude uskutečněno 3.3.2014
od 15.00 hod. na MěÚ Buštěhrad.                  

-      V podzimních  měsících  je  plánována  exkurze  na  Letiště  Václava  Havla  Praha,  a.s.
Podrobnosti budou projednány na některé z příštích VH. 

                                                     

U s     n e s     e n í : 

 

1. VH vzala na vědomí informaci, týkající se možností využití finančního a realitního servisu
pro obce a domácnosti. 
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2. VH odsouhlasila předání vyúčtování finančního daru od Letiště Václava Havla Praha, a.s.
pro rok 2013. Vyúčtování bude předáno do 20.2.2014. 

Malované mapy a prezentace MÚLP na mapách „Kladensko“, budou předány na základě
objednávky ze dne 19.3.2013 do 24.3.2014.

3. Mikroregion se bude průběžně zabývat projektem „Meziobecní spolupráce“ s akcentem na
vyhodnocování přínosnosti tohoto projektu pro členské obce mikroregionu. 

4. Na příští VH bude předložen k diskusi pracovní návrh k činnosti MÚLP v roce 2014. 

5. VH odsouhlasila jednohlasně, v souvislosti se změnou sídla MÚLP, změnu Stanov Svazku
podle ustanovení  § 50 odst.  2  Zákona o obcích.  Pověřila  předsedkyni  Svazku zasláním
návrhu na  změnu zápisu  v rejstříku  Krajskému soudu,  včetně  stanov a  prezenční  listiny
z jednání příslušné VH. 

6. VH vzala na vědomí adresu nového sídla MÚLP: Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad. 

7. Bylo  odsouhlaseno  uskutečnění  zájezdu  mikroregionu  ve  dnech  23.-24.5.2014  do  města
Telč, včetně návštěvy radnice města. Zástupci členských obcí sdělí do 14.4.2014 závazný
počet účastníků tohoto zájezdu. 

8. Byla odsouhlasena schůzka ředitelů/ředitelek MŠ v termínu 3.3.2014 od 15.00 hod. na MěÚ
Buštěhrad. 

9. VH vzala na vědomí přípravu exkurze na Letiště Václava Havla Praha, a.s. 

Příští VH se uskuteční dne 24.3.2014 v obci Stehelčeves od 15.00 hod.

   

Návrh programu VH dne 24.3.2014: 

1. Zahájení a prezence přítomných. 

2. Schválení Darovací smlouvy od Letiště Václava Havla Praha, a.s. na rok 2014. 

3. Převzetí malovaných map s prezentací MÚLP. 

4. Projednání návrhu činnosti MÚLP na rok 2014. 

5. Organizační a různé. 

 

                                                            Ing. Jana Nedvědová

                                                                  předsedkyně

 

 

RNDr. Miroslav Oplt

Buštěhrad, 20.3.2014

 


