
                                                               Zápis

                                z VH  MÚLP ze dne 30.6.2014 konané v Buštěhradě. 

Program: 

1) Zahájení a prezence

2) Závěrečný účet DSO MÚLP za rok 2013 

3) Rozpočtové opatření č. 3

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MÚLP za rok 2013

5) Roční účetní uzávěrka za rok 2013, včetně výsledku hospodaření. 

6) Zplnomocnění Ing. J. Nedvědové – předsedkyně k případným změnám v průběhu roku
2014 v maximální výši 100.000,- Kč na straně příjmů i vydání.

7) Vyhodnocení zájezdu k mikroregionu Telč ve dnech 6. a 7. 6. 2014.

8) Vyhodnocení  jednání,  které  se  uskutečnilo  dne  9.  6.  2014 na MMK k meziobecní
spolupráci.

9) Webové stránky MÚLP.

10) Organizační a různé.

K bodu ad. 1) 

VH zahájila předsedkyně MÚLP pí. Ing. J. Nedvědová. 

Omluveni: Hřebeč, Makotřasy, V. Přítočno. 

K bodu ad. 2) 

Byl schválen závěrečný účet MÚLP za rok 2013, bez výhrad. 

K bodu ad. 3) 

Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3. 

K bodu ad. 4) 

Byla  projednána  Zpráva  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  DSO MÚLP za  rok  2013,
podle  §2  a  §3  zákona  č.420/2004  Sb.  ve  znění  pozdějších  předpisů.
SpZn.081522/2013/KUSK, Čj. 189546/2013/KUSK. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
20.  9.  2013,  30.  5.  2014.  Nebyly  zjištěny chyby a  nedostatky.  Ke zprávě  nebylo  na  VH
žádných připomínek. 

K bodu ad. 5) 

VH byla  seznámena s Roční účetní  uzávěrkou za rok 2013, včetně výsledků hospodaření,
který činí -102.858,59Kč., dle ustanovení §50, odst. 2. písm. C Zak.128/ 2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje 3 členný orgán MÚLP. K předloženému dokumentu
nebylo žádných připomínek. 



- 2    - 

K bodu ad. 6) 

VH  zplnomocnila  předsedkyni  pí.  Ing.  J.  Nedvědovou  k  případným  účetním  změnám  v
průběhu roku 2014 v maximální výši 100.000,-Kč. na straně příjmů a vydání. 

K bodu ad. 7)

VH byla seznámena s průběhem zájezdu k mikroregionu Telč, který se uskutečnil ve dnech 6.
a 7. června 2014, včetně finančních nákladů, které jsou přílohou tohoto zápisu. Zájezd byl
zhodnocen jak po obsahové, tak organizační stránce, jako úspěšný. 

K bodu ad. 8)

Starostka  obce  Stehelčeves  pí.  J.  Štancová,  podala  informaci  o  jednání  k  meziobecní
spolupráci, které se uskutečnilo dne 9. 6. 2014 na MMK. Bylo zhodnoceno jako přínosné,
oceněna byla závěrečná zpráva, kterou vypracovala příslušná komise MMK. Bylo doporučeno
i  nadále  se  aktivně  podílet  na  meziobecní  spolupráci.  V rámci  výše  uvedeného  jednání
přednesla  pí.  J.  Štancová informaci  o činnosti  našeho mikroregionu.  Byla  odprezentována
jako užitečná pro komunální práci členských obcí a také jako součást projektu meziobecní
spolupráce.  

K bodu ad. 9)
Účastníci VH byli informováni, že příprava web. stránek mikroregionu je ve finální
fázi. Podle webmastera pí. Heráňové, by web. stránky mohly fungovat od poloviny
srpna 2014. Přítomní byli vyzváni, aby neprodleně poslali fotografie dominant svých
obcí, které jsou nezbytné pro titulní stranu web. stránek.

K bodu ad. 10)
Ing. J. Nedvědová informovala o průběhu 2. Setkání mikroregionů Středočeského
kraje,  které  bylo  pokračováním  setkání  prvého,  organizovaného  naším
mikroregionem. Uskutečnilo se ve dnech 19. a 20.6.2014 v obci Nesuchyně. Ve své
informaci  se  zejména  zmínila  o  mikroregionech  v jejichž  org.  struktuře  jsou
zaměstnanci  mikroregionu.  Tedy  systém,  s kterým  jsme  se  seznámili  mj.  při
návštěvě města Pacov, Č.Krumlova a Telče.
 
Paní J. Štancová – starostka Stehelčevsi informovala o žádostech v rámci „Malého
dotačního titulu“ mikroregionu, které byly podány v rámci prvého termínu, tedy do
2. 5. 2014. VH schválila poskytnutí příspěvků „Malého dotačního titulu“ žadatelům,
kteří jsou uvedeni v tabulce, jež je nedílnou  součástí tohoto zápisu. 

RNDr.  M. Oplt  v návaznosti  na předchozí  stanovisko MÚLP k BPS Kladno podal
informaci o „Správní žalobě se žádostí o odkladný účinek“, kterou podalo město
Buštěhrad, jako žalobce, proti SKÚ Odboru regionálního rozvoje, jako žalovanému.
KS v Praze dne 23. 6. 2014 přiznal odkladný účinek k žalobě, takže MMK Odbor
výstavby  do  rozhodnutí  soudu,  zatím  nemůže  vydat  stavební  povolení  na  tuto
investiční akci.

Příští  VH  se  uskuteční  dne  8.  září  2014.  Místo  konání  VH  bude  včas
oznámeno.     
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U s n e s e n í  :

1. VH schválila závěrečný účet DSO MÚLP za rok 2013 bez výhrad. 
2. VH schválila rozpočtové opatření č. 3.
3. VH vzala na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MÚLP

za rok 2013. 
4. Tříčlenný  orgán  DSO  MÚLP  schválil  roční  účetní  uzávěrku  za  rok  2013

včetně výsledku hospodaření.
5. VH  zplnomocnila  předsedkyni  Ing.  J.  Nedvědovou  k případným  změnám

v průběhu roku 2014 v max. výši 100.000,- Kč na straně příjmu i vydání. 
6. VH  odsouhlasila  informaci  o  zájezdu  k mikroregionu  Telč  ve  dnech  6.  a

7.6.2014 včetně fin. nákladů. 
7. VH vzala na vědomí informaci o jednání k meziobecní spolupráci, které se

uskutečnilo dne 9.6.2014 na MMK. 
8. VH vzala na vědomí informaci o finální přípravě web. stránek MÚLP.
9. VH  vzala  na  vědomí  informaci  o  2.  Setkání  mikroregionů,  které  se

uskutečnilo ve dnech 19. a 20.6.2014 v obci Nesuchyně.
10.VH schválila poskytnutí příspěvku „Malého dotačního titulu“ žadatelům, kteří
     jsou uvedeni v tabulce, jež je nedílnou součástí tohoto zápisu.
11.VH vzala na vědomí informaci o Správní žalobě s odkladným účinkem ve věci

BPS Kladno, kterou podalo město Buštěhrad.

                                                           Ing. J. Nedvědová 
                                                               Předsedkyně

RNDr. Miroslav Oplt, CSc.
4.8.2014              


