
 

 

                                                                                          Zápis 

                              z Valné hromady MÚLP, která se konala dne 18.4.2016 v obci Stehelčeves. 

 

                       P r o g r a m: 

1. Zahájení VH a prezence. 

2. Kontrola zápisu z VH, která se konala dne 21.3.2016 v obci Číčovice. 

3. Volba ověřovatelů zápisu. 

4. Projednání „Darovací smlouvy Letiště Praha a.s. na rok 2016“ 

5. 15. Výročí založení MÚLP ( medializace, článek, pozvánka, prezentace, kulturní 

program, moderování, občerstvení ). 

6. Zájezd mikroregionu pro seniory na zámek Libochovice ( počet účastníků, technicko – 

organizační zajištění ). 

7. Organizační a různé. 

K bodu 1/ 

Valnou hromadu zahájila Ing. Jana Nedvědová, předsedkyně mikroregionu. Přivítala přítomné 

a konstatovala, že jsou přítomni všichni zástupci členských obcí mikroregionu. 

K bodu 2/ 

Byla provedena kontrola zápisu z VH, která se konala dne 21.3.2016 v obci Číčovice. K zápisu 

ze strany ověřovatelů a přítomných, nebyly žádné připomínky. 

K bodu 3/ 

Ověřovateli zápisu z dnešní VH byli zvoleni, starosta obce Malé Přítočno pan L. Košák a 

místostarosta obce Hřebeč pan F. Svoboda. 

Pro: 10                                                              Zdržel se: 0                                        Proti: 0 

K bodu 4/ 

VH jednohlasně schválila „Darovací smlouvu Letiště Praha, a.s. na rok 2016“. Smlouva byla 

tentýž den podepsána předsedkyní mikroregionu paní Ing. Janou Nedvědovou. Následně 

bude uvedená smlouva předána k podpisu představitelům Letiště Praha a.s., panu Ing. J. 

Krausovi, předsedovi představenstva a panu Ing. M. Špačkovi, místopředsedovi 

představenstva. Zajistí RNDr. M. Oplt CSc. 

Pro: 10                                                               Zdržel se: 0                                         Proti: 0 
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K bodu 5/ 

VH se zabývala technicko-organizačním zajištěním a programem k 15.výročí založení MÚLP. 

Článek  napsal RNDr. M. Oplt, CSc. Bude předán šéfredaktorovi Kladenského deníku, panu R. 

Božovskému. Dále paní L. Libertinové pro webové stránky mikroreregionu. Paní Ing. J. 

Nedvědová požádala přítomné o uveřejnění  předmětného článku v obecních zpravodajích. 

Paní J. Štancová, starostka obce Stehelčeves, sdělila, že pozvánka na výročí a prezentace 

mikroregionu jsou ve finální fázi přípravy. Oba dokumenty budou vytištěny v tiskárně  A 

centrum Kladno s.r.o. Pozvánky v počtu 120ks. prezentace v počtu 1000ks. Distribuce 

pozvánek bude zajištěna do 26.4.2016. Prezentace bude vytištěna do 2.5.2016. Zajistí pan 

RNDr. M. Oplt.  Byl odsouhlasen kulturní program výročí. Vystoupení účinkujících nebude 

delší než 10 minut. Vystupující připraví svůj hudební doprovod,  který předají před 

vystoupením operátorovi zvuku. Další, zejména časové podrobnosti, jsou uvedeny na 

pozvánce. 

Pro: 10                                                                Zdržel se: 0                                      Proti: 0 

K bodu 6/ 

Na uvedený zájezd se přihlásilo 74 účastníků. ČSAD přistaví autobus pro 49 osob. Bylo 

odsouhlaseno, že obec Hřebeč  zajistí autobus pro 27 osob, takže bude vyhověno všem, kteří 

se na zájezd přihlásili. Konečné počty účastníků z jednotlivých obcí jsou následující: Pletený 

Újezd 4, V. Přítočno 11, Dolany 4, Hřebeč 30, Lidice 4, Buštěhrad 11, Číčovice 4, Stehelčeves 

6, obce Makotřasy a M. Přítočno se zájezdu nezúčastní. Podrobnosti k zájezdu budou 

uvedeny v samostatném e-mailu, který zpracuje RNDr. M. Oplt. Bylo odsouhlaseno, že 

mikroregion pro výše uvedený počet účastníků zájezdu uhradí dopravu, oběd a vstup do 

zámku. Každý účastník zaplatí účastnický poplatek 100 Kč,-. 

Pro: 10                                                                  Zdržel se: 0                                     Proti: 0         

K bodu 7/ 

Starostové členských obcí a města předloží neprodleně schválení Stanov mikroregionu na 

svých VZ. 

Buštěhrad nabízí možnost pronájmu štěpkovače, ale bez obsluhy.  

U s n e s e n í : 

1. VH bez připomínek odsouhlasila zápis z VH, která se konala dne 21.3.2016 v obci Číčovice. 

2.VH zvolila ověřovatele zápisu, pana L. Košáka, starostu obce M. Přítočno a pana F. Svobodu,    

    místostarostu obce Hřebeč. 
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3.  VH jednohlasně odsouhlasila „ Darovací smlouvu Letiště Praha a.s. na rok 2016“. 

4.  VH odsouhlasila způsob medializace 15. výročí založení MÚLP. Vytištění 120ks pozvánek a 

     1000 ks prezentace MÚLP. Byl odsouhlasen kulturní program výročí. 

               5. VH odsouhlasila, že zájezdu na zámek Libochovice se zúčastní 74 osob. MÚLP zaplatí         

                    dopravu, oběd a vstup na zámek. Účastnický poplatek činí 100,- Kč. 

 

                                                                                                  Ing. Jana Nedvědová 

                                                                                                            předsedkyně 

Buštěhrad, 24.4.2016 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

 


