Zápis
z VH MÚLP konané dne 12. 5. 2014 v obci Hřebeč
Program:
1) Zahájení a prezence
2) Schválení rozpočtového opatření č. 2
3) Schválení Příkazní smlouvy č. 2014-M-006 s firmou Ratifico s.r.o.,
Praha 8, týkající se akce „Kanalizace Dolany – Velké Přítočno“
4) Webové stránky mikroregionu
5) Kontrola rozdělení fin. prostředků – dar Letiště V. Havla Praha, a.s. na
rok 2014
6) Malý dotační titul- dílčí vyhodnocení
7) Zájezd k mikroregionu Telč
8) Databáze podnikatelů/lek v obcích
9) Organizační a různé
K bodu ad.1)
VH zahájila předsedkyně paní Ing. Jana Nedvědová, která přivítala přítomné.
Omluvena je obec Ćíčovice.
K bodu ad.2)
VH bez připomínek schválila Rozpočtové opatření č. 2
K bodu ad.3)
Na základě rozhodnutí Státního fondu životního prostředí č. 13163831-SFŽP o
přislíbení dotace n a akci Výstavba ČOV a kanalizace v obcích Dolany a Velké
Přítočno, schvaluje VH mikroregionu způsob úhrady finančních nákladů vzniklých
v souvislosti s realizací této akce dle rozhodnutí zastupitelstva obce Dolany a Velké
Přítočno a na základě Smlouvy o spolupráci mezi obcemi Dolany a Velkého Přítočna
ze dne 1. 6. 2011.
K bodu ad.4)
K tomuto bodu jednání vystoupila paní Heráňová webmaster, která seznámila
přítomné se zadáním a s přípravou webových stránek mikroregionu. Na příští VH
bude projednán jejich návrh.
K bodu ad.5)
Byl projednán finanční dar Letiště Václava Havla Praha, a.s. s tím, že účetní
mikroregionu, podle odsouhlaseného klíče, pošle příslušné fin. částky na účty členů
mikroregionu.
K bodu ad. 6)
Starostka obce Stehelčeves paní Štancová, přednesla informaci o „ Malém dotačním
titulu mikroregionu“. Sešlo se 15. žádostí. Všichni žadatelé byli uspokojeni, i když
některé žádosti měly dílčí nedostatky. Do příštího termínu podávání žádostí bude
třeba nedostatky odstranit. Starostka obce Lidice paní V. Kellerová připraví
informaci o vyhodnocení uvedeného dotačního titulu pro obecní periodika.
K bodu ad.7)
Byl odsouhlasen zájezd k mikroregionu Telč. Přítomní byli seznámeni s prvotním
návrhem programu. Bylo odsouhlaseno, že každý účastník zájezdu zaplatí za
ubytování 500 Kč, mikroregion doplatí rozdíl za cenu pokoje. Vstupy do památek
podle programu a dopravu platí mikroregion. Při pracovním setkání s představiteli

- 2mikroregionu Telč uhradí náš mikroregion malé občerstvení a dva květinové dary.
(pro starostu Telče pana Fábeše a zást.mikroregionu).
K bodu ad.8)
Byla diskutována problematika drobných řemeslníků v obcích mikroregionu.
Členské obce připraví jejich seznam podle profesí, nebo zaměření činnosti, aby
mohla být vytvořena příslušná databáze. Pro usnadnění práce nad tímto úkolem
bude připraven formulář.
K bodu ad.9)
13.6.2014 Koncert v areálu památníku Lidice.
14.6.2014 Pietní akt v obci Lidice
21.6.2014 „110 výročí založení hasičského sboru“
21.6.2014 „ Den obce V. Přítočna“
28.6.2014 „ Den obce Pleteného Újezdu“
Usnesení
1) Odsouhlaseno vytvoření webových stránek MÚLP.
2) VH odsouhlasila rozpočtové opatření č. 2 bez připomínek.
3) VH schválila příkazní smlouvu č. 2014-M-006 s firmou Ratifico s.r.o., Praha
8, týkající se akce „Kanalizace Dolany – Velké Přítočno“.
VH schválila způsob úhrady finančních nákladů vzniklých v souvislosti
s realizací akce Výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace v obcích
Dolany a Velkého Přítočna dle rozhodnutí zastupitelstva obcí Dolany a
Velkého Přítočna a na základě smlouvy o spolupráci mezi těmito obcemi ze
dne 1.6.2011.
4) Fin. prostředky - dar Letiště V. Havla Praha, a.s. pro rok 2014, budou podle
stanoveného klíče poslány na účty členských obcí.
5) VH odsouhlasila informaci o „ Malém dotačním titulu“.
6) Byl potvrzen termín zájezdu k mikroregionu Telč ve dnech 6.-7. června 2014
a jeho financování tak, jak je uvedeno v bodě 5. tohoto zápisu.
7) Bylo odsouhlaseno vytvoření databáze drobných řemeslníků v obcích
mikroregionu.
8) Přítomní vzali na vědomí akce uvedené v bodě ad. 7.
Příští VH MÚLP se bude konat dne 30. 6. 2014 v Buštěhradě.
Předběžný návrh programu:
1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MÚLP za rok 2013
2) Vyhodnocení zájezdu k mikroregionu Telč
3) Jednání dne 9.6.2014 na MMK k meziobecní spolupráci
4) Webové stránky MÚLP
5) Organizační a různé
Do 27.6.2014 zašlete prosím Vaše návrhy do programu VH.
Ing. Jana Nedvědová
Předsedkyně
RNDr M. Oplt CSc.
30.6.2014

