Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 14.11.2016 v obci Makotřasy.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení VH a prezence účastníků.
Kontrola zápisu z VH, která se konala dne 17.10.2016 v obci Lidice.
Volba ověřovatelů zápisu.
Odsouhlasení podání žádosti z OPŽP, pro získání dotace na „Protipovodňový varovný
systém v MÚLP“, pro obce Číčovice, Hřebeč, V. Přítočno.
Výklad ke zpracování Technické a vyhledávací studie cyklostezek a cyklotras na území
MÚLP a její financování.
Aktualizace vybraných směrnic MÚLP.
Grant na revitalizaci zeleně některých lokalit ve městě Buštěhrad, pod záštitou MÚLP.
(http://www.nadace-promeny.cz/granty/program-parky.html)
Návrh rozpočtu MÚLP na rok 2017, Návrh rozpočtu – závazné ukazatele na rok 2017,
Návrh – rozpočtové opatření č. 6 Plán inventur.
Úprava výše stočného pro V. Přítočno a Dolany v roce 2017.
Organizační a různé :
- stav žádosti o dotaci na akci „Úprava stávající křižovatky silnic I/61 x III/0074“,
- příprava zpracování návrhu, na činnost MÚLP v prvém pololetí 2017,
- termín závěrečné VH.

K bodu 1.
VH zahájila předsedkyně mikroregionu paní Ing. Jana Nedvědová. Konstatovala, že na VH jsou
přítomni všichni představitelé členských obcí.
K bodu 2.
Byla provedena kontrola zápisu z minulé VH, která se konala dne 17.10.2016 v obci Lidice. K zápisu
nebylo, ze strany ověřovatelů ani přítomných, žádných připomínek a zápis byl schválen.
Pro:10
Zdržel se: 0
Proti: 0
K bodu 3.
Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny, starostka obce Číčovice, paní J. Čtrnáctá a starostka obce
Hřebeč, paní P. Piskáčková.
Pro: 10
Zdržel se: 0
Proti: 0
K bodu 4.
VH se seznámila s projektovým záměrem „Protipovodňový varovný a informační systém
mikroregionu“, který byl původně zpracován pro 4 obce mikroregionu, Stehelčeves, Hřebeč, Číčovice,
V. Přítočno. Obec Stehelčeves z účasti na projektovém záměru odstoupila. Odhadované ceny
projektového záměru pro zbývající obce jsou následující: Hřebeč 1,9 mil. korun, spoluúčast 570.000
Kč. Číčovice 0,7 mil. korun, spoluúčast 210.000,00 Kč. V. Přítočno 1,1 mil. korun, spoluúčast
330.000,00 Kč. Finanční účast obcí je max. 30%.
Projekt bude financován z prostředků EU, prostřednictvím Operačního programu životní prostředí.
Specifický cíl 1.4.- Podpořit preventivní protipovodňová opatření. Aktivita 1.4.3.- Budování a rozšíření
varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni a digitální povodňové
plány.
Uvedený Projektový záměr dále obsahuje harmonogram prací, od schválení Projektového záměru až
po realizaci. Předpokládaná realizace projektu je léto 2018. Vhodná výzva pro podání žádosti je
31.10.2016 až 5.1.2017. Další část Projektového záměru obsahuje Předpokládané náklady na realizaci
žádosti o dotaci, které jsou zpětně uznatelné a Odhad provozních nákladů pro výše uvedené obce.
Celý Projektový záměr je přílohou tohoto zápisu.

-2VH konstatovala, že uvedené náklady pro výše jmenované obce jsou zřejmě příliš vysoké a doporučila
zainteresovaným obcím, aby oslovily v této věci další firmy, které se uvedenou problematikou
zabývají.
Pro: 10
Zdržel se: 0
Proti: 0
K bodu 5.
S odvoláním na jednání VH MÚLP, která se konala dne 17.10.2016 v obci Lidice, bod programu 5. a na
základě jednání této VH, bylo odsouhlaseno, že mikroregion bude financovat zpracování „Technické
a vyhledávací studie cyklostezek a cyklotras na území MULP“. Podmínkou je předložení a schválení
Smlouvy o spolupráci mezi MÚLP a firmou Projekce dopravní s.r.o. O předložení návrhu předmětné
smlouvy, byla požádána firma „Projekce dopravní s.r.o.“.
Kontakt na firmu je následující:
Projekce dopravní s.r.o. Ing. Josef Filip, Ph.D., Švermova 13 38 41301, Roudnice nad Labem. IČ: 287
14 792, DIČ: CZ 287 14 792
Pro: 10
Zdržel se: 0
Proti: 0
K bodu 6.
VH projednala, na základě upozornění auditu, potřebu aktualizace vybraných směrnic mikroregionu.
Dále uvedené směrnice byly účetní mikroregionu, paní L. Libertinovou rozeslány 1.11.2016 všem
členským obcím k připomínkám.
Jde o následující směrnice:
Směrnice č. 01/ 2016 k systému zpracování účetnictví.
Směrnice č.02/ 2016 k rozpočtovému procesu.
Směrnice č. 03/ 2016 k podpisovým vzorům.
Směrnice č.04/ 2016 k vedení pokladny a provádění pokladních operací s penězi v hotovosti.
Směrnice č.05/ 2016 k podrozvahovým účtům.
Směrnice č. 06/ 2016 pro schvalování účetní závěrky.
Směrnice č.07/ 2016 o dohodách a odpovědnosti.
Směrnice č.08/ 2016 k oceňovacím metodám pro vedení účetnictví.
Směrnice č.09/ 2016 o majetku.
Směrnice č. 10/ 2016 k odpisování dlouhodobého majetku.
Směrnice č. 11/ 2016 k inventarizaci majetku a závazků.
Pro: 10
Zdržel se: 0
Proti: 0
K bodu 7.
Starostka města Buštěhrad, paní Ing. Arch. D. Javorčeková se elektronickou poštou, dne 31.10.2016
dotázala, zda by mikroregion souhlasil s tím, aby se Buštěhrad přihlásil pod záštitou mikroregionu do
dotačního programu: http://www.nadace-promeny.cz/cz/novinky/437parky-2016nova-grantovavyzva-pro-mesta-obce-a-mikroregiony.html
Vysvětlila, že město Buštěhrad se přihlásit nemůže, protože je to možné až od 5.000 obyvatel.
Mikroregion se přihlásit naopak může.
Jde o získání grantu na revitalizaci zeleně města, kolem dolního rybníka, pivovaru a na náměstí.
Uvedené lokality, zejména kolem rybníka, kde se konají různé akce, navštěvují nejen obyvatelé
města, ale i okolních obcí. Podmínkou je finanční spoluúčast města Buštěhrad, tak jako je tomu
v obdobných případech některých členských obcí mikroregionu. VH vyslovila s návrhem souhlas.
Příslušnou žádost zpracuje město Buštěhrad.
Pro: 10
Zdržel se: 0
Proti: 0

-3K bodu 8.
VH projednala Návrh rozpočtu MÚLP pro rok 2017. Uvedený dokument byl rozeslán členským obcím
8.11.2016 k připomínkám. Rozpočet na rok 2017 vychází z plánovaných aktivit MÚLP a je navržen
jako schodkový. Návrh rozpočtu bude tak, jak byl předložen, rozeslán na všechny členské obce
k vyvěšení na úřední a elektronické desky a na další VH bude předložen ke schválení.
Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

VH projednala návrh Rozpočtové opatření č. 6. Uvedený dokument byl rozeslán členským obcím
7.11.2016 k připomínkám. VH projednala a bez připomínek jednohlasně schválila rozpočtové
opatření č. 6.
Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výše uvedené návrhy, týkající se Rozpočtu MÚLP na rok 2017 a Rozpočtové opatření č. 6 jsou
přílohou tohoto zápisu.
Předsedkyně mikroregionu informovala o vydání Plánu inventur na rok 2016. Inventarizační komise
pro rok 2016 bude pracovat ve složení: předsedkyně - starostka obce Číčovice, paní J. Čtrnáctá.
Členové - starostka obce Hřebeč, paní P. Piskáčková, starostka obce Lidice, paní V. Kellerová. VH vzala
tuto informaci na vědomí.
K bodu 9.
VH odsouhlasila, že nová výše stočného v obcích V. Přítočno a Dolany, bude od roku 2017 31,60 Kč,
bez DPH.
K bodu 10.
- VH odsouhlasila přípravu na zpracování návrhu činnosti mikroregionu v prvém pololetí 2017.
Podklad pro jednání VH v roce 2017, připraví M. Oplt.
- Přechod mezi městem Buštěhrad a obcí Lidice na komunikaci I/61. V současnosti je vybírána
projektová firma. Na začátku roku 2017 bude podána žádost o dotaci na SFDI. Dále bude následovat
výběrové řízení na firmu pro realizaci uvedeného investičního záměru.
Pro: 10
Zdržel se: 0
Proti: 0
VH zahájila diskuzi o problematice tzv. sociálních bytů v členských obcích mikroregionu. K projednání
uvedeného problému, bude na jednání VH v lednu 2017, přizvána paní Marxová ze Svazu obcí a měst.
Pro: 10
Zdržel se: 0
Proti: 0

-4U s n e s e n í:
1. VH odsouhlasila bez připomínek zápis z VH, která se konala dne 17.10.2016 v obci Lidice.
2. VH odsouhlasila volbu ověřovatelek zápisu.
3. VH se seznámila s Projektovým záměrem „Protipovodňový varovný a informační systém MÚLP“,
zpracovaný pro členské obce Číčovice, Hřebeč, V. Přítočno. VH doporučila uvedeným členským
obcím, aby oslovily v této věci další firmy, které se uvedenou problematikou zabývají. Důvodem
je předložená vysoká cena.
4. VH odsouhlasila, že „Technickou a vyhledávací studii cyklostezek a cyklotras na území
mikroregionu“, bude financovat mikroregion a to na základě smlouvy, která bude uzavřena mezi
MÚLP a firmou „Projekce dopravní s.r.o.“. Navržená cena je 227.480,00 Kč včetně DPH.
5. VH schvaluje:
Směrnici č.01/2016 k systému zpracování účetnictví.
Směrnici č.02/2016 k rozpočtovému hospodaření.
Směrnici č.03/ k podpisovým vzorům.
Směrnici č.04/ k vedení pokladny a provádění pokladních operací s penězi v hotovosti.
Směrnici č.05/2016 k podrozvahovým účtům.
Směrnici č. 06/2016 pro schvalování účetní závěrky.
Směrnici č. 07/2016 o dohodách o odpovědnosti.
Směrnici č. 08/2016 k oceňovacím metodám pro vedení účetnictví.
Směrnici č. 09/2016 o majetku.
Směrnici č. 10/2016 k odpisování dlouhodobého majetku.
Směrnici č.11/2016 k inventarizaci majetku a závazků.
6. VH odsouhlasila, aby se město Buštěhrad, pod záštitou MÚLP, přihlásilo do dotačního programu
na získání grantu pro revitalizaci zeleně, vybraných lokalit ve městě Buštěhrad.
7. Rozpočet MÚLP na rok 2017, bude schválen na příští VH.
8. VH projednala a schvaluje Rozpočtové opatření č. 6.
9. VH vzala na vědomí informaci k inventarizacím a Plánu inventur na rok 2016.
10. VH odsouhlasila zpracování Návrhu činnosti MÚLP na prvé pololetí 2017.
11. VH vzala na vědomí informaci o projekci, žádosti o dotaci a výběru realizační firmy pro přechod
mezi městem Buštěhrad a obcí Lidice, na komunikaci I/ 61.
12. VH odsouhlasila, aby nová výše stočného v obcích Dolany a V. Přítočno byla od roku 2017 31,60
Kč, bez DPH.
13. Na příští VH bude přizván zástupce Svazu obcí a měst, ve věci sociálních bytů v členských obcích
mikroregionu.
14. Příští, závěrečná VH v roce 2016, se uskuteční dne 12.12.2016. Místo a čas budou včas
oznámeny.

V Buštěhradě 22.11.2016.
Ing. Jana Nedvědová
předsedkyně

-

