Zápis
z VH Mikroregionu Údolí Lidického Potoka ze dne 15.12.2014 v Lidicích
Program:
1. Zahájení VH a prezence účastníků
2. Rozpočet mikroregionu na rok 2015
3. Příprava námětů pro činnost mikroregionu v roce 2015
4. Smlouva s TDI na výstavbu ČOV a kanalizace v obcích Dolany a V. Přítočno
5. Smlouva o bezpečnosti práce při výstavbě ČOV a kanalizace v obcích Dolany a
V.Přítočno
6. Organizační a různé
- MDT s vyúčtováním k 15.12.2014
- Poslední informace z Letiště Václava Havla Praha, a.s.
- Webové stránky mikroregionu.

K bodu ad.1)
VH zahájila předsedkyně mikroregionu paní Ing. Jana Nedvědová. Přivítala přítomné a
konstatovala, že na VH jsou přítomni zástupci všech členských obcí mikroregionu (viz
prezenční listina).
K bodu ad.2)
VH vzala na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 10/2014, které provedla
předsedkyně Ing. Jana Nedvědová na základě pověření z VH dne 24.11.2014.
VH projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2014. Toto rozpočtové opatření je
nedílnou součástí tohoto zápisu.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0

VH projednala Rozpočtový výhled na roky 2015 - 2017. I přesto, že rozpočtový výhled se
zpracovával a schvaloval v roce 2013, bylo zapotřebí z důvodu velké investiční akce ČOV a
kanalizace v obcích Dolany a Velké Přítočno, tento výhled upravit. VH schvaluje nový
rozpočtový výhled na roky 2015 – 2017, který je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0

VH projednala návrh rozpočtu na rok 2015. Tento návrh byl řádně vyvěšen ve všech obcích
(na jejich úředních i elektronických deskách) po dobu nejméně 15-ti dnů přede dnem konání
Valné hromady. U příjmů byla špatně navrhovaná položka 4112 org. 202 ve výši 60.500.000,Kč. Na základě rozhodnutí o dotaci na akci ČOV a kanalizace v obcích Dolany a Velké
Přítočno a následnému podpisu smlouvy dochází ke změně. Položka 4112 org. 202 ve výši
60.500.000,- Kč rozpočtována nebude. Místo této položky se narozpočtují příjmy na položky:

4221(Investiční transfery od obcí) ve výši 8.000.000,- Kč
4213(Investiční transfery SFŽP) ve výši 4.000.000,- Kč

- 24216 (Ostatní investiční transfery FS) ve výši 69.000.000,- Kč
Tyto změny se týkají probíhající akce ČOV a kanalizace Dolany a Velké Přítočno.
Ostatní paragrafy a položka 4121 dle návrhu rozpočtu na rok 2015 zůstávají nezměněny.
Na straně příjmů dochází tedy ke změně, oproti navrhovanému rozpočtu ve výši 63.873.100,Kč na výši 84.373.100,- Kč.
Na straně výdajů taktéž na základě rozhodnutí o dotaci na akci ČOV a kanalizace Dolany a
Velké Přítočno a následnému podpisu smlouvy dochází ke změně. U položky 2321 (Odvádění
a čištění odpadních vod) a paragrafu 6121 (Budovy, stavby a haly) dochází k navýšení
z navrhovaného rozpočtu ve výši 60.500.000,- Kč na částku 81.000.000,- Kč. Navýšení bylo
zohledněno právě na základě přislíbených příjmů na akci ČOV a kanalizace Dolany a Velké
Přítočno. Ostatní paragrafy zůstávají beze změny.
Na straně výdajů dochází tedy ke změně, oproti navrhovanému rozpočtu ve výši 63.873.100,Kč na výši 84.373.100,- Kč.
Rozpočet na rok 2015 tedy zůstává vyrovnaný na straně příjmů i výdajů ve výši 84.373.100,Kč.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
VH projednala a schvaluje zplnomocnění předsedkyně ing. Jany Nedvědové k případným
rozpočtovým změnám v průběhu roku 2015 do výše 100.000,- Kč na straně příjmů a do výše
100.000,- Kč na straně výdajů.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
VH projednala a vzala na vědomí Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření Mikroregionu
údolí Lidického potoka za rok 2014. Dílčí přezkoumání provedl Krajský úřad Středočeského
kraje dne 28. 11. 2014. Dílčí přezkoumání hospodaření bylo bez výhrad.
V souvislosti s projednáním rozpočtu mikroregionu, navrhla starostka Buštěhradu paní Ing.
arch. D. Javorčeková, snížení odměny pro pracovníka mikroregionu. Důvody jsou mj.
obsaženy v e-mailu ze dne 11.12.2014, který Ing. arch. D. Javorčeková rozeslala všem
členským obcím mikroregionu. Předsedkyně mikroregionu paní Ing. J. Nedvědová navrhla
výše uvedené projednat na příští VH a to zejména vzhledem k tomu, že již na minulých VH
byla diskutována náplň práce pracovníka mikroregionu. Paní Ing. arch. D. Javorčeková
nicméně požadovala o zařazení jejího návrhu na program této VH. Po té předsedkyně
mikroregionu paní Ing. J. Nedvědová, nechala o požadavku hlasovat. Uvedeným návrhem se
bude zabývat příští VH.
Pro: 9
Proti: 1
Zdržel se: 0
K bodu ad.3)
Pro rok 2015 bude zpracován pracovní návrh plánu činnosti mikroregionu. Přítomní zástupci
členských obcí byli vyzváni předložit náměty pro činnost mikroregionu s termínem do konce
ledna 2015. Bylo dohodnuto, že uvedený dokument zpracuje místopředsedkyně mikroregionu
paní. J. Štancová spolu s panem M. Opltem. Tento dokument bude po té projednán na
nejbližší možné VH.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0

- 3–
K bodu ad.4)
Předsedkyně mikroregionu a místostarostka obce Dolany paní ing. J. Nedvědová požádala o
projednání a schválení Příkazní smlouvy mezi Mikroregionem Údolí Lidického Potoka a TDI
– Telmont Nymburk, Palackého třída222, 28802 Nymburk.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu ad.5)
Předsedkyně mikroregionu a místostarostka obce Dolany paní Ing. J. Nedvědová požádala o
projednání a schválení Příkazní smlouvy mezi Mikroregionem Údolí Lidického Potoka a
koordinátorem BOZP-Solicite s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6 Dejvice,
kontaktní adresa: Pod kaštany 17/7, Praha 6 Dejvice.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu ad. 6)
Místopředsedkyně mikroregionu pí. J. Štancová podala informaci týkající se vyhodnocení
MDT s termínem 15.12.2014. Do daného termínu nedošlo vyúčtování dotací od TJ.Sokol
Buštěhrad, SK Buštěhrad, ČRS Hřebeč. Těmto organizacím nebude podpora z MDT
poskytnuta.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pracovník mikroregionu RNDr.M. Oplt informoval VH o jednání s Letištěm V. Havla Praha,
a.s., které se uskutečnilo dne 10.12..2014. Nové vedení letiště V. Havla Praha a.s.
konstatovalo, že spolupráce je dobře nastavená a že pro rok 2015 lze počítat s finančním
darem na základě Darovací smlouvy pro rok 2015 ve výši 3.mil. korun.
Byla připomenuta potřeba postupného naplňování web. stránek mikroregionu příspěvky
z členských obcí.
Další část diskuze se týkala následujících otázek:
Meziobecní spolupráce, jejíž projekt končí v březnu 2015 (pí. J. Štancová - Stehelčeves),
Problematika dopravní infrastruktury, která se dotýká většiny členských obcí
mikroregionu. (p. J. Burger – V. Přítočno),
Zájezdy pro seniory z členských obcí (V. Kellerová - Lidice),
Otázka cyklostezky Buštěhrad – Lidice (D. Javorčeková - Buštěhrad),
Počínaje touto VH bude vždy volen ověřovatel zápisu. Pro tento zápis byla zvolena
ověřovatelkou starostka Stehelčevse pí. J. Štancová.
Příští VH se uskuteční, na základě pozvání starosty J. Kolbeka, v Pleteném Újezdě.
Termín 26.1.2015 od 15.00hod..
Návrh usnesení:
1. VH vzala na vědomí informaci o provedení rozpočtového opatření č. 10/2014.
2. VH schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2014, které je nedílnou součástí tohoto
zápisu.
3. VH schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2015-2017, který je nedílnou součástí
tohoto zápisu.
4. VH schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2015 ve výši 84.373.100,- Kč na straně
příjmů i výdajů. U příjmů vypuštění/nerozpočtování položky 4112 org. 202 ve výši

- 460.500.000,- Kč a zařazení/rozpočtování položek 4221 ve výši 8.000.000,- Kč,
4213 ve výši 4.000.000,- Kč a položky 4216 ve výši 69.000.000,- Kč.
U výdajů navýšení paragrafu 2321 a položky 6121 z 60.500.000,- Kč na částku ve
výši 81.000.000,- Kč.
5. VH schvaluje pověření předsedkyně ing. Jany Nedvědové k případným
rozpočtovým změnám v průběhu roku 2015 do výše 100.000Kč jak na straně
příjmů, tak na straně výdajů.
6. VH bere na vědomí Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření Mikroregionu
Údolí Lidického Potoka.
7. VH souhlasí s přípravou plánu činnosti mikroregionu na rok 2015 s tím, že
členské obce zpracují náměty pro tento dokument do konce ledna 2015.
8. VH schválila Příkazní smlouvu mezi Mikroregionem Údolí Lidického Potoka a TDITelmont Nymburk s.r.o. Palackého třída 222, 288 02 Nymburk.
9. VH schválila Příkazní smlouvu mezi Mikroregionem Údolí Lidického Potoka a
koordinátorem BOZP- Solicite s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6
Dejvice, kontaktní adresa: Pod kaštany 177/7, Praha 6 Dejvice.
10. VH bere na vědomí informaci o vyúčtování MDT k 15.12.2014 a souhlasí
s neproplacením MDT těm uchazečům, kteří neposlali vyúčtování do daného
data.
11. VH bere na vědomí informaci z Letiště Václava Havla Praha, a.s., týkající se
finančního daru na rok 2015.
12. VH bere na vědomí postupné doplňování webových stránek mikroregionu.
13. Příští VH se uskuteční dne 26.1.2015 v obci Pletený Újezd od 15.00 hod.

Ing. Jana Nedvědová
předsedkyně
Zapsal:
RNDr. Miroslav Oplt, CSc.
6.1.2015

