
                                                        Zápis 

                z VH MÚLP, která se konala dne 9.12. 2015 v Buštěhradě 
 
 
 
Program: 

1. Zahájení VH a prezence. 
2. Kontrola zápisu z minulé VH 9.11.2015, Dolany. 
3. Volba ověřovatele zápisu. 
4. Stav cyklostezky mikroregionu, spojnice Hřebeč-Hostouň, Dolany. 
5. Dokumenty z oblasti účetnictví, dílčí přezkoumání hospodaření  

mikroregionu, úprava Stanov mikroregionu. 
6. Schválení Dohody o provedení práce s účetní mikroregionu na rok 2016. 
7. Vyúčtování finančního daru Letiště Václava Havla Praha, a.s. za rok 2015. 
8. Finanční dar Letiště Václava Havla Praha, a.s., na zpracování „Generelu 

cyklostezek MÚLP“. 
9. Různé. 

 
 
K bodu 1. 
Valnou hromadu zahájila předsedkyně mikroregionu paní Ing. Jana Nedvědová. 
Konstatovala, že jednání VH jsou přítomni představitelé a zástupci všech členských 
obcí mikroregionu. 
 
K bodu 2. 
Byla provedena kontrola zápisu z VH MÚLP, která se konala dne 9.11.2015 v obci 
Dolany. K uvedenému zápisu neměl ověřovatel zápisu, starosta obce Dolany, pan L. 
Bartoš, připomínky. K zápisu nebyly připomínky ze strany členských obcí. Zápis byl  
schválen. 
Návrh usnesení: 
VH schvaluje zápis z VH MÚLP 9.11.2015, která se konala v obci Dolany. 
Pro: 10                                    Proti: 0                                      Zdržel se: 0 
 
K bodu 3. 
Ověřovatelkou zápisu byla zvolena starostka obce Číčovice, paní J. Čtrnáctá. 
 
K bodu 4. 
VH se zabývala stavem cyklostezky mikroregionu, která byla vybudována 
z prostředků KÚ Středočeského kraje. Konstrukce cyklostezky je ve špatném stavu, 
což je způsobeno pojížděním těžkých zemědělských vozidel. To mimo jiné umožňují 
technicky nedokonalé a nevhodně umístěné závory na začátku i na konci  
cyklostezky. 
Na území, které se přimyká k cyklostezce je nepořádek a opakující se černé skládky. 
VH požádala paní Ing. Janu Nedvědovou, aby ve věci nedokonalých závor oslovila 
firmu „Pritoka“ s doporučením, jak závory řešit, včetně finanční náročnosti. Pokud 
jde o černé skládky, VH se shodla, že jejich odstranění bude provedeno na náklady 
mikroregionu. K této otázce se vrátí příští VH mikroregionu. 
Návrh usnesení: 
VH pověřila paní ing. Janu Nedvědovou jednáním s firmou „ Pritoka“. Firma do 
příští VH předloží nabídku na technické řešení závory na cyklostezce a předloží 
cenovou nabídku. Černé skládky v okolí cyklostezky budou odstraněny na náklady 
mikroregionu. 
Pro: 10                                        Proti: 0                                        Zdržel se: 0 
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K bodu 5. 
VH  projednala a schválila, 
     -    rozpočtový výhled na rok 2016-2018 

- rozpočet na rok 2016 jako vyrovnaný na straně příjmů a výdajů ve výši 
3,571.100,-Kč. Současně VH schválila s tím spojený rozpis rozpočtu na rok 
2016 

- rozpočtové opatření č.5 
Návrh usnesení: 
VH schvaluje rozpočtový výhled na rok 2016-2018  
Pro:10                                Proti: 0                               Zdržel se: 0      
VH schvaluje rozpočet MÚLP na rok 2016 jako vyrovnaný 
Pro: 10                              Proti: 0                                Zdržel se: 0 
VH schvaluje rozpočtové opatření č. 5 
Pro: 10                               Proti: 0                                Zdržel se: 0                                              

 
 VH vzala na vědomí: 

- Plán inventur na rok 2015, 
- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2015, které bylo provedeno 

Krajským úřadem Středočeského kraje dne 2.12.2015. Některé připomínky k 
zápisům budou pro závěry dílčího přezkoumání hospodaření a následně 
archivaci, odstraněny výměnou za originál zápisů. 

- VH projednala úpravu některých pasáží Stanov mikroregionu. K nim se na 
VH, mimo další diskuzi, vyjadřovala paní JUDr. Sladká, která pracuje pro 
MěÚ Buštěhrad. Po zapracování konečných připomínek, budou Stanovy 
zaslány KÚ Středočeského kraje k posouzení. Pokud KÚ Středočeského kraje 
nebude mít ke Stanovám připomínek, budou zaslány na obce, kde je 
zapotřebí, aby byly na zasedáních zastupitelstev schváleny. Následně, po 
schválení všemi členskými obcemi mikroregionu, bude konečné znění stanov 
schváleno na VH. 
Návrh usnesení: 

- VH ukládá provést výměnu zápisů podle závěrů dílčího přezkoumání 
hospodaření. 
Pro: 10                                           Proti: 0                        Zdržel se : 0       

- VH souhlasí s postupem úpravy některých pasáží Stanov mikroregionu. 
Pro: 10                                           Proti: 0                        Zdržel se: 0 
 

K bodu 6. 
VH projednala Dohodu o provedení práce s paní L. Libertinovou na rok 2016, za 
vedení účetnictví a webových stránek mikroregionu. Schválení uvedené dohody se 
uskuteční na lednové VH MÚLP. 
Návrh usnesení: 
Příští VH se bude zabývat odsouhlasením „Dohody o provedení práce“ na rok 2016 
s paní Lindou Libertinovou. 
Pro: 10                                       Proti: 0                                Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 7. 
VH projednala vyúčtování finančního daru Letiště Václava Havla Praha, a.s., na 
základě darovací smlouvy na rok 2015. Termín vyúčtování uvedeného finančního 
daru je stanoven na polovinu měsíce února 2016.  
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Návrh usnesení: 
VH souhlasí s termínem vyúčtování finančního daru Letiště Praha a.s. za rok 2015. 
Termín je stanoven na 15. února 2016. 
Pro: 10                                        Proti: 0                                 Zdržel se: 0                                                                
 
K bodu 8. 
VH byla panem RNDr. M. Opltem seznámena s tím, že vedení Letiště Václava Havla 
Praha, a.s. vyhovělo žádosti mikroregionu  a rozhodlo, na základě Darovací 
smlouvy, poskytnout mikroregionu finanční dar ve výši 100.000,-Kč, na zpracování  
„Generelu cyklostezek“. Jde tedy o pokrytí celkových nákladů na uvedený projekt. 
Předmětná dohoda mezi Letištěm Václava Havla Praha, a.s. a Mikroregionem Údolí 
Lidického Potoka je v současnosti na Letišti Václava Havla Praha, a.s. připravena  
k podpisu. Lze očekávat, že finanční prostředky budou poukázány na účet 
mikroregionu do 30 dnů. 
Návrh usnesení: 
VH souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 100.000,- Kč od Letiště Václava 
Havla Praha, a.s. a pověřuje předsedkyni mikroregionu, paní Ing. Janu Nedvědovou 
podpisem této smlouvy. 
Pro: 10                                           Proti: 0                                       Zdržel se: 0 
 
K bodu 9. 
VH odsouhlasila, aby byla ustavena komise pro stanovení pracovní náplně 
pracovníka mikroregionu. Složení komise: místostarostka obce Dolany paní Ing. J. 
Nedvědová, starostka obce Stehelčeves paní J. Štancová, starosta obce Pletený 
Újezd pan J. Kolbek, starosta obce V. Přítočno, pan J. Burger.  Prvá schůzka 
komise je naplánována na 11.1.2016. 
Návrh usnesení:  
VH souhlasí s ustavením komise na zpracování pracovní náplně pracovníka MÚLP. 
Pro: 10                                         Proti: 0                                    Zdržel se: 0 
 
Příští VH se uskuteční koncem měsíce ledna 2016. Místo a termín konání VH bude 
včas oznámeno. 
 
Usnesení: 

- VH  odsouhlasila zápis z VH, která se uskutečnila dne 9.11.2015 v Dolanech. 
- VH zvolila ověřovatelkou zápisu, starostku obce Číčovice paní J. Čtrnáctou. 
- VH pověřila paní Ing. J. Nedvědovou jednáním s firmou „Pritoka“. Firma do 

příští VH předloží nabídku na technické řešení závory na cyklostezce a 
předloží cenovou nabídku. Černé skládky v okolí cyklostezky budou 
odstraněny na náklady mikroregionu. 

- VH  schvaluje rozpočtový  výhled na rok 2016-2018. 
- VH schvaluje rozpočet MÚLP na rok 2016, jako vyrovnaný. 
- VH schvaluje rozpočtové opatření č. 5. 
- VH vzala na vědomí Plán inventur na rok 2015. 
- VH vzala na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2015. 
- VH ukládá provést výměnu zápisů podle závěrů dílčího přezkoumání 

hospodaření. 
- VH souhlasí s postupem úpravy některých pasáží Stanov mikroregionu. 
- Příští VH se bude zabývat odsouhlasením „Dohody o provedení práce“ na rok 

2016 s paní L. Libertinovou. 
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- VH souhlasí s termínem vyúčtování finančního daru Letiště Praha a.s. za rok 
2015. Termín je stanoven na 15. únor 2016.  

- VH souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 100.000,- Kč  od Letiště 
Václava Havla  Praha, a.s. a pověřuje předsedkyni mikroregionu, paní Ing. 
Janu Nedvědovou podpisem této smlouvy. 

- VH souhlasí s ustavením komise na zpracování pracovní náplně pracovníka 
mikroregionu.                                                    

- VH vzala na vědomí, že příští VH se uskuteční koncem měsíce ledna 2016. 
Termín a místo konání bude včas oznámeno. 
 
                                                        
 
                                                                  Ing. Jana Nedvědová 
                                                                         předsedkyně 
RNDr. Miroslav Oplt, CSc. 
V Buštěhradě 28.12.2015   


