
                                                    Z Á P I S 
        z Valné hromady  MÚLP, která se konala dne 24.3.2014 ve Stehelčevsi 

Program: 
1)  Zahájení a prezence
2) Vystoupení pana ing. Josefa Fárky- energetického specialisty
3) Vystoupení paní Paed.Dr. Věry Libichové-spolek pro obnovu venkova,    
    Středočeský  kraj
4) Schválení „Darovací smlouvy“ Letiště Václava Havla Praha, a.s.
5) Návrh rozpočtového opatření č.1/2014
6) Inventarizační zpráva za rok 2013
7) Malované mapy Kladensko s prezentací MÚLP
8) Návrh činnosti MÚLP v roce 2014 ( 2018)
9) Organizační a různé
10) Závěr VH

K bodu ad 1)
VH zahájila předsedkyně mikroregionu paní Ing. Jana Nedvědová. Omluvena obec
V. Přítočno.

K bodu ad 2)
K tomuto bodu vystoupil pan Ing. Josef Fárka, který byl na jednání VH pozván na
doporučení  starostky  Stehelčevse  paní  J.  Štancové.  Ing.  Fárka  podal  poměrně
rozsáhlý výklad, který se týkal problematiky úspor a úpravy nákladů na energie,
možné  úspory  na  veřejném osvětlení,  energetické  náročnosti  budov,  spolupráce
s realizačními firmami, výběrových řízení na dodavatele energií, zpracování energ.
auditů apod.
Kontakt: Ing. Josef Fárka, energetický specialista, K Šedivce 237, 164 00 Praha 6
Nebušice.
jo.fa.008@gmail.com

K bodu ad 3)
Paní  PaedDr  V.Libichová  podala  informaci  o  „Spolku  pro  obnovu  venkova
Středočeský kraj“.  Vyzvala MÚLP, aby zvážil své členství v uvedeném spolku. Roční
příspěvek činí 1500 Kč. V další části svého vystoupení hovořila o propojení na MAS-
Přemyslovské střední Čechy. Na závěr svého vystoupení informovala o tom, že ve
dnech 19.  -  20.  6.  2014 se  bude konat 2.  Setkání  mikroregionů Středočeského
kraje, pod záštitou hejtmana SKÚ pana MVDr. Řiháka, v obci Srby. Předpokládá se
účast a vystoupení zástupce našeho mikroregionu, jako zakladatele těchto setkání.

K bodu ad 4)
Byla  schválena  „  Darovací  smlouva  s Letištěm Václava  Havla  Praha  a.s.“.  Tato
Smlouva, evid.  č.  02 300 01 232, byla podepsána dne 27.  4.  2014 předsedkyní
MÚLP paní Ing. J. Nedvědovou. Následně byla schválena Českým Aeroholdingem.

K bodu ad 5)
VH schválila „Návrh rozpočtového opatření č.1./2014“ ze dne 12. 3. 2014.
Pozn. Položka 5137 (drobný, hmotný dlouhodobý majetek) nebyla rozpočtována. Je
na ní zaúčtován nákup nového účetního programu KEOW. Došlo pouze k upravení
položky 5166 (konf.služby) a 5167 (školení a vzdělávání). Návrh je součástí tohoto
zápisu.
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K bodu ad 6)
Byla  schválena  „Inventarizační  zpráva  za  rok  2013“,  zpracovaná  předsedkyní
komise Ing. J. Nedvědovou a členkami komise Ing. J. Leflerovou a paní J. Čtrnáctou
dne 27. 1. 2014.

K bodu ad. 7)
Účastníkům  VH  byly  předány,  na  základě  stanoveného  klíče,  malované  mapy-
Kladensko  s prezentací  MÚLP a  to  ve  formě  nástěnných  map  a  tzv.  skládaček.
Mikroregion,  na  základě  objednávky,  obdržel  50  ks  nástěnných  map  a  300  ks
skládaček.

K bodu ad 8)
VH schválila dokument “MÚLP 2014 (2018)“.  Uvedený dokument vymezuje směr
činnosti  MÚLP.  Nejde  o  neměnný návrh,  naopak se  předpokládá jeho průběžné
doplňování o další náměty činnosti.

K bodu ad 9)
Starostka obce Stehelčeves J. Štancová, jako předsedkyně komise (členové komise
starostky a starostové paní Kellerová, pan Kolbek, pan JUDr. Galuška), přednesla
podrobnou informaci o tzv. „Malém dotačním titulu MÚLP“. Návrh byl odsouhlasen
s tím, že přílohy (dotazník) s vysvětlujícím manuálem, budou zaslány přímo členům
mikroregionu.

Byla poskytnuta informace o zahájení prací na webových stránkách mikroregionu.
„Webmaster“,  paní  Heráňová,  bude  přizvána  na  VH,  která  se  bude  konat  dne
12.5.2014, aby podala podrobnou informaci.

Paní  starostka  Stehelčevsi  informovala  o  schůzce  ředitelek  mateřských  školek
mikroregionu,  která  se  konala  dne  3.3.2014  na  MěÚ  Buštěhrad.  Činnost
mateřských školek v době prázdnin se ukázala jako neefektivní.

K bodu ad 10)
Po krátké obecné diskuzi, byla VH ukončena.

Usnesení
K bodu ad 2) - vzato na vědomí.
K bodu ad 3) - vzato na vědomí.
K bodu ad 4) - Darovací smlouva s Letištěm Praha a.s., byla jednohlasně   
                      odsouhlasena.
K bodu ad 5) - Návrh rozpočtového opatření č.1/2014 byl bez připomínek 
                      odsouhlasen.
K bodu ad 6) - Inventarizační zpráva za rok 2013 byla schválena bez připomínek.
K bodu ad 7) - Byly převzaty malované mapy podle stanoveného klíče.
K bodu ad 8) - Dokument „Činnost MÚLP na rok 2014 (2018)byl schválen bez 
                      připomínek.
K bodu ad 9) - Malý dotační titul MÚLP byl schválen jednohlasně.
                      Založení webových stránek jednohlasně odsouhlaseno.
                      Příští VH se uskuteční dne 12. 5. 2014 v obci Hřebeč. 
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Návrh programu VH MÚLP, která se bude konat dne 12. 5. 2014.

1) Zahájení a prezence.
2) Webové stránky mikroregionu
3) Kontrola rozdělení fin. prostředků z daru Letiště Praha.
4) Vyhodnocení „ Malého dotačního titulu“
5) Příprava zájezdu k mikroregionu Telč.
6) Databáze podnikatelů/lek v obcích.
7) Organizační a různé.       

  .

                                                               Ing. Jana Nedvědová
                                                                       starostka

RNDr. Miroslav Oplt, CSc.
24. 3. 2014


