Zápis
z Valné hromady MÚLP, která se konala dne 13.6.2016 ve městě Buštěhrad.
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola zápisu z VH, která se konala dne 16.5.2016.
3. Volba ověřovatelů zápisu.
4. Podklady pro „Rámcovou koncepci cyklistické dopravy na území MÚLP“.
5. Schválení Závěrečného účtu za rok 2015, včetně Zprávy a výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2015.
6. Schválení „Roční účetní závěrky za rok 2015“.
7. Schválení rozpočtového opatření č.2.
8. Rozdělení finančního daru od Letiště Praha,a.s. na rok 2016.
9. Schválení upravené verze „Stanov MÚLP“.
10. Organizační a různé.
K bodu 1.
VH zahájila předsedkyně mikroregionu paní Ing. Jana Nedvědová. Konstatovala, že jsou
s výjimkou obce Malé Přítočno, přítomni všichni představitelé členských obcí mikroregionu.
K bodu 2.
K zápisu z minulé VH, která se konala dne 16.5.2015, nebyly ze strany ověřovatelů, ani
přítomných na VH, žádné připomínky.
K bodu 3.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Jan Burger, starosta obce V. Přítočno a pan Bohumil
Procházka, starosta obce Makotřasy.
Pro: 9
Zdržel se: 0
Proti: 0
K bodu 4.
Ing. T. Cach v návaznosti na minulou VH zopakoval některé zásady zpracování „Rámcové
koncepce cyklistické dopravy pro území MÚLP„. Členské obce mikroregionu měly za úkol do
svého mapového katastrálního území zakreslit současný stav cest, cyklostezek a dalších
komunikací, včetně svých návrhů. Bylo dohodnuto, že Ing. T. Cach, spolu s RNDr. M. Opltem,
navštíví všechny obce mikroregionu a na místě projednají výše uvedené. Byl stanoven časový
harmonogram uvedených návštěv s konečným termínem 19.6.2016.
Pro: 9
Zdržel se: 0
Proti: 0
K bodu 5.
VH pojednala a schválila „Závěrečný účet za rok 2015“ včetně „Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2015“, bez výhrad.
Závěrečný účet visel ve všech obcích na úředních i elektronických deskách od 20.5.2016 do
6.6.2016.
Pro: 9
Zdržel se: 0
Proti: 0
K bodu 6.
Tříčlenný orgán Mikroregionu Údolí Lidického Potoka ve složení: předsedkyně paní Ing. Jana
Nedvědová, místopředsedkyně paní J. Štancová, předseda kontrolní komise pan J. Kolbek,
projednal a schválil Roční účetní závěrku za rok 2015, včetně výsledku hospodaření, který
činil 25.725.812,11 Kč,-. Při schvalování vycházel výše uvedený orgán z účetních výkazů
sestavených k rozvahovému dni 31.12.2015 - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, výkazu Příloha,
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za rok 2015 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace MÚLP.
VH bere schválení Roční účetní závěrky za rok 2015, na vědomí.
Pro: 9
Zdržel se: 0
Proti: 0
K bodu 7.
VH schválila Rozpočtové opatření č. 2, které se týká jen příjmu dotace na akci Kanalizace a
ČOV Dolany a Velké Přítočno a zároveň výdaje (bude Vám přeposláno). Vše je popsané v RO
v důvodové zprávě. Podrobnosti vysvětlili starosta obce Velké Přítočno pan Jan Burger a
místostarostka obce Dolany paní Ing. J. Nedvědová.
Pro: 9
Zdržel se: 0
Proti: 0
K bodu 8.
S odvoláním na jednání předchozích VH MÚLP, které se zabývaly přerozdělením finančního
daru Letiště Praha, a.s., byl finanční dar pro rok 2016, přerozdělen mezi členské obce
mikroregionu podle původního klíče. VH byla informována, že předmětný finanční dar byl
poukázán na účty členských obcí z účtu mikroregionu dne 1.6.2016.
Pro: 9
Zdržel se: 0
Proti: 0
K bodu 9.
VH Mikroregionu, po projednání a schválení upravené verze „Stanov MÚLP“ členskými
obcemi, jejich zastupitelstvy, jednohlasně a bez připomínek schválila „Stanovy MÚLP“.
Uvedené Stanovy budou neprodleně zaslány na příslušný odbor SKÚ.
Pro: 9
Zdržel se: 0
Proti: 0
K bodu 10.
VH odsouhlasila nabídku Letiště Praha, a.s., aby na akcích na kterých mikroregion finančně
participuje přidělenými finančními prostředky, na základě finančního daru Letiště Praha, a.s.,
visela tabulka s tímto textem: „Projekt byl realizován za finančního přispění Letiště
Praha,a.s.“. Byly objednány tyto počty tabulek: Lidice 3x, Makotřasy 2x, Buštěhrad 3x, Dolany
2x, V. Přítočno 2x, Číčovice 2x, Hřebeč 2x. (pozn. tabulky jsou již připraveny).
Pro: 9
Zdržel se: 0
Proti: 0
Pro web. stránky mikroregionu napíše RNDr. M. Oplt článek o zájezdu pro seniory na zámek
Libochovice. Uvedený zájezd byl VH hodnocen po všech stránkách velmi pozitivně. Na web.
stránkách bude též uveřejněno vystoupení předsedkyně Ing. J. Nedvědové na zahájení 15.
Výročí MÚLP.
VH vyzvala obec M. Přítočno k důslednějšímu plnění svých závazků, vyplývajících z členství
v MÚLP. Jde o účast na VH mikroregionu a vyúčtování finančního daru za rok 2015.
Předsedkyně Ing. J. Nedvědová bude v této záležitosti kontaktovat starostu M. Přítočna.
Usnesení:
1. VH schválila ověřovatele zápisu pana Jana Burgera, starostu obce V. Přítočno a pana
Bohumila Procházku, starostu obce Makotřasy.
2. VH odsouhlasila další postup ve zpracovávání „Koncepce cyklistické dopravy pro území
Mikroregionu Údolí Lidického Potoka“. Konečný návrh se předpokládá do konce prvé
dekády měsíce července 2016, včetně předložení faktury za provedené práce.
3. VH schvaluje Závěrečný účet za rok 2015, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2015, bez výhrad.
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hospodaření za rok 2015.
5. VH schválila Rozpočtové opatření č. 2 bez připomínek.
6. VH vzala na vědomí, že finanční dar od Letiště Praha,a.s. pro rok 2016, byl poukázán na
účty členských obcí dne 1.6.2016.
6. VH bez připomínek odsouhlasila upravenou verzi „ Stanov MÚLP“.
7. VH vyzvala obec M. Přítočno k důslednějšímu plnění povinností vyplývajících z členství
v MÚLP.

Buštěhrad, 21.6.2016

Ing. Jana Nedvědová
předsedkyně

