Zápis
z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice.
Program:
1) Zahájení a přivítání přítomných.
2) Volby orgánů mikroregionu.
3) Organizační a různé:
- Návrh rozpočtu mikroregionu na rok 2015.
- Vyhodnocení finančního daru Letiště Václava Havla Praha, a.s.
- Smlouvy mezi dodavateli a obcemi mikroregionu na výstavbu chodníků
v létech 2007-2008.
- Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí, na výstavbu ČOV a kanalizace v obcích Dolany a Velké
Přítočno.
- Sídlo Mikroregionu.
- Podpisy statutárních zástupců Mikroregionu (po volbách 2014) na list,
který bude součástí Stanov Mikroregionu, (opatřený kulatým razítkem
každé členské obce).
- Termín vánoční VH Mikroregionu.
K bodu ad.1)
Valnou hromadu zahájila předsedkyně pí. Ing. Jana Nedvědová. Přivítala přítomné a
konstatovala, že jsou přítomni všichni představitelé a zástupci členských obcí.
Po komunálních volbách 2014, bylo zvoleno 5 nových starostek a starostů, ale také
místostarostů a dalších zastupitelů.
Ve funkcích starostek a starostů pokračují:
V obci Pletený Újezd pan Jaroslav Kolbek
V obci Hřebeč paní Petra Piskáčková
V obci Lidice paní Veronika Kellerová
V obci Stehelčeves paní Jaroslava Štancová
V obci Číčovice paní Jaroslava Čtrnáctá
Nově byli zvoleni následující paní starostky a pánové starostové:
Ve městě Buštěhrad paní Ing. arch. Daniela Javorčeková
V obci Dolany pan Luděk Bartoš
V obci Velké Přítočno pan Jan Burger
V obci Makotřasy pan Bohumil Procházka
V obci Malé Přítočno pan Luboš Košák
V další části jednání představili paní starostky a pánové starostové své
místostarostky a místostarosty. (Bylo dohodnuto, že následně bude zpracován
jmenný seznam statutárních představitelů obcí s uvedením kontaktních údajů).
Starostka Stehelčevse paní J. Štancová, představila nového velitele obecní policie,
pana Petra Tlacháče.
K bodu ad.2)
Volby orgánů Mikroregionu se uskutečnily na základě jeho Stanov. S odvoláním na
hlavu VI. Organizace svazku obcí, bod 1. Orgány svazku tvoří Valná hromada,
předseda/kyně, místopředseda/kyně, revizní komise.
Podle hlavy VI, bodu 9, Valná hromada zvolila:
Předsedkyni paní ing. Janu Nedvědovou – pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Místopředsedkyni paní Jaroslavu Štancovou – pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Předsedu revizní komise pana Jaroslava Kolbeka – pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
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Kellerová, pan Jan Burger, - jednohlasně.
Pracovníkem mikroregionu byl jmenován pan RNDr. Miroslav Oplt CSc.
Paní předsedkyně poděkovala za průběh voleb a nově zvoleným představitelům
popřála hodně úspěchů v práci ve prospěch mikroregionu.
K bodu ad.3)
-Valná hromada projednala návrh rozpočtu na rok 2015, který je vyrovnaný na
straně příjmů v celkové výši 63.873.100,-Kč i výdajů v celkové výši 63.873.100,-Kč.
Byl sestaven na závazné ukazatele, které byly zpracovány v souladu se zněním § 11
zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů. Nyní bude vyvěšen na všech elektronických a úředních
deskách obcí mikroregionu. Návrh rozpočtu je součástí tohoto zápisu.
Paní předsedkyně informovala o vydání Plánu inventur na rok 2014. Platnost plánu
inventur je od 24.11.2014 do 31.1.2015. Inventarizační komise bude pracovat ve
složení: starostka Číčovic pí. J. Čtrnáctá, starostka Hřebče pí. P. Piskáčková,
starosta Makotřas pan B. Procházka. Po skončení inventur bude vypracována
inventarizační zpráva, která bude předložena VH.
VH vzala na vědomí rozpočtové opatření č.9/2014, ze dne 1.10.2014, které na
základě pověření schválila předsedkyně mikroregionu ing. Jana Nedvědová.
VH projednala a odsouhlasila uzavření Dohody o provedení práce s RNDr.
Miroslavem Opltem, CSc. od 1.1.2015 do 31.1.2015. Jmenovaný, jako pracovník
mikroregionu, vykonává námětové, organizační a technické práce pokrývající celé
spektrum činnosti mikroregionu. Měsíční odměna za tuto práci bude činit, tak jako
v minulém roce, 8.500,-Kč. btto, měsíčně. (Součástí odměny jsou náklady na
dopravu, telefony, e-mail, výkon funkce editora web.stránek mikroregionu, adm.
práce).
VH projednala a odsouhlasila uzavření Dohody o provedení práce s pí. Lindou
Libertinovou od 1.1.2015 do 31.12. 2015. Jmenovaná vykonává funkci účetní
mikroregionu. Měsíční odměna za tuto práci bude činit, tak jako v minulém roce,
4.500,-Kč. btto.
-Bylo připomenuto, že vyúčtování fin. daru od Letiště Václava Havla Praha, a.s. je
nutné zpracovat a předložit do konce února 2015. Tento dokument, kromě
vlastního vyúčtování, jehož součástí je popis k jakému účelu byly fin. prostředky
použity, včetně případné fotodokumentace, je třeba, aby uvedený dokument měl i
patřičnou formální úpravu.
-Je třeba, aby obce, které tak dosud neučinily, předaly zastupitelstvem schválené
smlouvy mezi dodavateli a obcemi mikroregionu, na výstavbu chodníků v letech
2007- 2008.
-VH byla informována, že SFŽP ČR zasílá Smlouvu o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu Životní prostředí, na výstavbu ČOV a kanalizace v obcích
Dolany a Velké Přítočno. Bylo odsouhlaseno, že po obdržení této smlouvy, bude
svolána mimořádná VH k jejímu projednání a odsouhlasení.
- Bylo dohodnuto, že sídlem mikroregionu zůstává město Buštěhrad, Revoluční 1.
273 43 Buštěhrad.
-Přítomným statutárním zástupcům byla předložena k podpisu listina, která spolu
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Výsledky voleb mikroregionu spolu se Stanovami a s tímto zápisem, budou
neprodleně zaslány na Krajský úřad Středočeského kraje, příslušnému odboru.
-Termín příští (vánoční) Valné hromady (na základě pozvání starostky Lidic pí. V.
Kellerové) byl stanoven na den 15.12.2014, od 15.00hod. v obci Lidice. Místo
konání restaurace „ Galerie“.
Po té byla Valná hromada ukončena.
Usnesení z Valné hromady, která se konala dne 24.11 2014 v obci Číčovice.
1) Přítomní na VH byli seznámeni s výsledky komunálních voleb v členských
obcích mikroregionu.
2) S odvoláním na Stanovy mikroregionu, jejich příslušné hlavy a odstavce, byly
provedeny volby představitelů mikroregionu.
Předsedkyní byla zvolena pí. Ing. Jana Nedvědová.
Místopředsedkyní byla zvolena pí. Jaroslava Štancová.
Předsedou revizní komise byl zvolen pan Jaroslav Kolbek.
Členy revizní komise byli zvoleni Paní Jaroslava Čtrnáctá, paní Veronika
Kellerová, pan Jan Burger.
Pracovníkem mikroregionu byl jmenován pan RNDr. Miroslav Oplt, CSc.
Účetní mikroregionu bude paní Linda Libertinová.
3) VH projednala návrh rozpočtu na rok 2015 a souhlasí, aby byl v podobě, v
jaké byl předložen, zaslán na členské obce mikroregionu k vyvěšení na
elektronické a úřední desky.
4) VH vzala na vědomí Plán inventur na rok 2014 a složení inventarizační
komise ve složení paní J. Čtrnáctá, paní Petra Piskáčková, pan B. Procházka.
5) VH vzala na vědomí rozpočtové opatření č.9/2014 z 1.10.2014.
6) VH odsouhlasila uzavření Dohody o provedení práce s panem RNDr. M.
Opltem s měsíční odměnou 8.500,-Kč hrubého.
7) VH odsouhlasila uzavření Dohody o provedení práce
Libertinovou s měsíční odměnou 4.500,-Kč hrubého.

s paní Lindou

8) Termín zpracování a předání vyúčtování fin. daru Letiště V. Havla Praha, a.s.
je konec února 2015.
9) VH uložila obcím, které tak dosud neučinily, odevzdat zastupitelstvem
schválené smlouvy mezi dodavateli a členskými obcemi na výstavbu
chodníků v létech 2007-2008.
10) Po obdržení Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí, na výstavbu ČOV a kanalizace v obcích Dolany a
Velké Přítočno, bude svolána mimořádná VH k jejímu projednání a
odsouhlasení.

- 411) Sídlo mikroregionu bude i nadále ve městě Buštěhrad. Adresa: Mikroregion
Údolí Lidického Potoka, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad.
Kontakt: RNDr. Miroslav Oplt, CSc. mob.604204896, nebo 312250576
e-mail: moplt@seznam.cz
12) Statutární zástupci obcí svým podpisem a kulatým razítkem potvrdili svoji
účast v mikroregionu a doplnili tímto aktem Stanovy mikroregionu.
13) Bylo odsouhlaseno, že příští VH (vánoční) se na pozvání starostky Lidic pí. V.
Kellerové, uskuteční v obci Lidice, dne 15.12.2014 od 15.00 hod. v místní
restauraci „ Galerie“.

Ing. Jana Nedvědová
předsedkyně

Zapsal: RNDr. Miroslav Oplt, CSc.
26.11.2014

