
                                                               Zápis
                            z VH MÚLP konané  dne 8.9.2014 v obci Dřetovice

Program: 1) Zahájení a prezence
                 2) Webové stránky mikroregionu- finální podoba
                 3) Vyúčtování finančního daru Letiště Václava Havla Praha a.s. za rok 2014 a   
                      finanční dar na rok 2015.
                 4) ČOV a kanalizace v obcích Dolany, Velké Přítočno - informace.
                 5) „ Malý dotační titul „  s termínem vyhlášení do 30. 9. 2014.
                 6) Některé úkoly z dokumentu MÚLP 2014-2018.
                 7) Úkoly z oblasti účetnictví MÚLP.
                 8) Termín příští VH ve vazbě na komunální volby.

K bodu ad. 1)
VH zahájila  předsedkyně  mikroregionu  paní  Ing.  Jana  Nedvědová.  Konstatovala,  že  jsou
přítomni všichni představitelé a zástupci členských obcí (viz. presenční listina).

K bodu ad. 2)
Webové stránky mikroregionu mají konečnou podobu a jsou funkční. Přítomní byli požádáni
o napsání krátkého úvodního článku o své obci, které budou umístěny na webové stránky
editorem  p. M. Opltem.

K bodu ad. 3)
M. Oplt informoval přítomné o výsledku jednání s vedením Letiště V. Havla Praha a.s. a to na
základě pověření paní Ing. J. Nedvědovou a VH MÚLP. Finanční dar pro rok 2014 bude
nutné vyúčtovat do konce února 2015. Bylo přislíbeno, že MÚLP může počítat s finančním
darem i na rok 2015. Podmínkou je řádné vyúčtovaní roku 2014. Dále bylo dohodnuto, že
smlouva  o poskytnutí  finančního daru na rok 2015,  bude připravena  nejpozději  začátkem
měsíce března 2015.

K bodu ad. 4)
Předsedkyně mikroregionu a starostka obce Dolany informovala na základě fin. dotace, která
byla přidělena mikroregionu na výstavbu ČOV a kanalizace v obcích Dolany a V. Přítočně.
Připravuje  se  výběrové  řízení  a  předpokládá  se,  že  stavební  práce  budou  zahájeny  po
schválení vybrané firmy SFŽP.

K bodu ad. 5)
Starostka obce Stehelčeves paní J. Štancová podala informaci o přípravě vyhodnocení MDT
s termínem podání žádostí 2. 5. 2014. Připomněla, že druhý termín podání žádostí MDT je
30.9.2014. Editor web. stránek  mikroregionu umístí tuto informaci na web. stránky. Žádosti o
přidělení MDT budou schraňovány v sídle mikroregionu a poté předány starostce paní Janě
Štancové a jejím prostřednictvím příslušné komisi k vyhodnocení.

K bodu ad. 6)
Proběhla úvodní diskuze.

K bodu ad.7)
VH se zabývala a projednala následující dokumenty z účetnictví mikroregionu.
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VH vzala na vědomí a souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 4 ze dne 1. 7. 
2014, č. 5 z 8. 7. 2014, č. 6 z 14. 7. 2014 a č. 7 z 4. 8. 2014, které provedla
Ing.  Jana Nedvědová na základě zplnomocnění Valnou hromadou. 
Tyto rozpočtové opatření bylo zapotřebí udělat z důvodu plnění Malého 
dotačního titulu, který nebyl rozpočtován a také z důvodu, že již 
dochází k platbě faktur u akce Kanalizace a ČOV Dolany a Velké Přítočno. 
Rozpočtová opatření budou přílohou tohoto zápisu. 

VH schvaluje Rozpočtové opatření č. 8, které je potřeba provést z důvodu 
plnění Malého dotačního titulu a akce Kanalizace a ČOV Dolany a Velké 
Přítočno. Rozpočtové opatření bude přílohou tohoto zápisu.

VH schvaluje vyřazení Studie strategie rozvoje, inv. č. 190001, která 
byla pořízena dne 31. 7. 2002. Pořizovací cena studie byla 160.000,- Kč. 
Studie se vyřazuje z důvodu její zastaralosti.

VH projednala vyřazení a předání do majetku obcí rekonstrukce a výstavby 
chodníků, které proběhly v roce 2007 a 2008. Rekonstrukce a výstavby 
chodníků proběhly v roce 2007 v obcích Hřebeč, Dolany, Malé Přítočno, 
Velké Přítočno, Pletený Újezd a Číčovice (pořizovací cena celé akce 
činila 833.000,- Kč). V roce 2008 v obcích Velké Přítočno, Malé Přítočno, 
Lidice a Buštěhrad (pořizovací cena celé akce činila 1.017.694,- Kč). 
Na základě toho byly vypracovány darovací smlouvy (dále jen DS) pro 
jednotlivé obce. VH schvaluje:
DS s obcí Hřebeč, kdy pořizovací cena rekonstrukce/výstavby chodníků je 
195.230,- Kč,
DS s obcí Dolany, kdy pořizovací cena rekonstrukce/výstavby chodníků je 
89.230,- Kč,
DS s obcí Malé Přítočno, kdy pořizovací cena rekonstrukce/výstavby 
chodníků je 110.229,- Kč,
DS s obcí Velké Přítočno, kdy pořizovací cena rekonstrukce/výstavby 
chodníků je 209.040,- Kč,
DS s obcí Pletený Újezd, kdy pořizovací cena rekonstrukce/výstavby 
chodníků je 193.041,- Kč,
DS s obcí Číčovice, kdy pořizovací cena rekonstrukce/výstavby chodníků 
je 36.230,- Kč,
DS s obcí Velké Přítočno, kdy pořizovací cena rekonstrukce/výstavby 
chodníků je 523.233,- Kč,
DS s obcí Malé Přítočno, kdy pořizovací cena rekonstrukce/výstavby 
chodníků je 199.398,- Kč,
DS s obcí Lidice, kdy pořizovací cena rekonstrukce/výstavby chodníků je 
51.142,- Kč,
DS s městem Buštěhrad, kdy pořizovací cena rekonstrukce/výstavby 
chodníků je 243.921,- Kč.

K bodu ad.8)
Termín příští VH byl dohodnut  na 24.11.2014 od 15.00 hod. v obci Číčovice.. (Místo konání 
VH bude starostkou paní J. Čtrnáctou oznámeno dodatečně).
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Usnesení:
1.  VH vzala na vědomí, že webové stránky MÚLP jsou funkční. Členské obce, předají 
     editorovi články o své obci, které budou umístěny na webové stránky. 
2.  Vyhodnocení finančního daru od Letiště V. Havla Praha a.s. na rok 2014, bude 
     členskými obcemi zpracováno do konce února 2015. VH vzala na vědomí, že MÚLP   
     dostane finanční dar od Letiště V.Havla Praha a.s. i na rok 2015. 
3.  VH vzala na vědomí informaci o postupu přípravných prací k výstavbě ČOV a 
     kanalizace v obcích Dolany a Velké Přítočno. 
4.  VH vzala na vědomí informaci o přípravě vyhodnocení MDT s termínem podání 
     žádostí  k 2.5.2014. VH potvrdila vyhlášení druhého termínu MDT s podáním žádostí    
     k 30.9.2014. 
5.  VH vzala na vědomí Rozpočtové opatření č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 provedené předsedkyní    
     mikroregionu ing. Janou Nedvědovou.
6.  VH schvaluje Rozpočtové opatření č. 8.
7.  VH schvaluje vyřazení Studie strategie rozvoje inv. č. 190001.
8.  VH schvaluje předání do majetku obcí akce Rekonstrukce a výstavby 
      chodníků v obcích v roce 2007 (inv. č. 210001, pořizovací cena 833.000,- Kč) a v 
      roce 2008 (inv. č. 210002, pořizovací cena 1.017.694,- Kč) na základě Darovacích   
      smluv (dále jen DS) s obcemi:
      DS s obcí Hřebeč, kdy pořizovací cena rekonstrukce/výstavby chodníků je 195.230,- Kč, 
      DS s obcí Dolany, kdy pořizovací cena rekonstrukce/výstavby chodníků je 89.230,- Kč, 
      DS s obcí Malé Přítočno, kdy pořizovací cena rekonstrukce/výstavby chodníků je          
      110.229,-Kč 
      DS s obcí Velké Přítočno, kdy pořizovací cena rekonstrukce/výstavby chodníků je    
      209.040,- Kč, 
      DS s obcí Pletený Újezd, kdy pořizovací cena rekonstrukce/výstavby chodníků je   
      193.041,- Kč, 
      DS s obcí Číčovice, kdy pořizovací cena rekonstrukce/výstavby chodníků je 36.230,- Kč, 
      DS s obcí Velké Přítočno, kdy pořizovací cena rekonstrukce/výstavby chodníků je    
      523.233,- Kč, 
      DS s obcí Malé Přítočno, kdy pořizovací cena rekonstrukce/výstavby chodníků je   
      199.398,- Kč, 
      DS s obcí Lidice, kdy pořizovací cena rekonstrukce/výstavby chodníků je 51.142,- Kč, 
      DS s městem Buštěhrad, kdy pořizovací cena rekonstrukce/výstavby chodníků je   
      243.921,- Kč.
  

                                                                                           Ing. Jana Nedvědová
                                                                                                 předsedkyně
V Buštěhradě 29. 10. 2014  


