Zápis z Valné hromady MULP konané dne 21.3.2016 v Číčovicích
Přítomni: viz prezenční listina
Program:
1)
2)
3)
4)

Zahájení a prezentace
Kontrola zápisu z VH MULP ze dne 29.2.2016
Volba ověřovatelů zápisu
15.výročí MULP
a) Občerstvení
b) Vystoupení
5) Zájez pro seniory MULP
6) Zpráva revizní komise
7) Různé

1) Valnou hromadu zahájila předsedkyně MULP ing. Jana Nedvědová
2) Zápis z VH MULP dne 29.2.2016, která se konala v Lidicích ověřila p. J. Čtrnáctá (Číčovice) a p.
V. Kellerová (Lidice) – vše v pořádku – bez připomínek
3) Ověřovateli dnešního zápisu jsou p. J. Čtrnáčtá (Číčovice a p. B. Procházka (Makotřasy).
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
4) 15. výročí MULP
VH byla předložena kalkulace na raut k oslavám 15.výročí založení MULP
Cena pro 1 osobu včetně nealko a občerstvení dle rozpisu činí 148,-Kč, podrobný rozpočet je
přílohou č.1 k tomuto zápisu.
Návrh usnesení:
Objednat raut dle přiložené nabídky pro 150 osob (tj. v celkové výši 22.200,- Kč)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Kulturní vystoupení
Vzhledem k tomu, že bylo nabídnuto kulturní vystoupení v několika možných variantách od
obce Číčovice, Hřebče, Lidic, Stehelčevsi, Dolan a Buštěhradu, je třeba zjistit délku vystoupení
jednotlivých skupin (tam, kde nebyla již předložena) a na další VH sestavit již konečný
program. Délku vystoupení skupiny Buštěhradské Šťabajzny zjistí Dr. Oplt, Klubu žen ze
Hřebče p. Piskáčková.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Na příští VH předloží starostka Stehelčevsi návrh na propagační materiál MULP a návrh
pozvánky na tuto akci.
5) Zájezd pro seniory do Libochovic a okolí dne 17.5.2016
Autobus pro 40 osob je zajištěn
Vzhledem k tomu, že máme prvotní informace o přihlášených z obce Hřebeč – 29 osob,
město Buštěhrad – 5 osob, obec Stehelčeves 6 – osob, nebyla by již místa pro další účastníky.
Dle informace z ČSAD Kladno mají k dispozici autobusy s 49 místy.
Návrh usnesení:
Vzhledem k tomu, že nebyla před vyhlášení zájezdu stanovena jasná pravidla pro počet
přihlášených z jednotlivých obcí, je nutné vyčkat do další VH a dle skutečného zájmu
z ostatních obcí případně zregulovat počet účastníků ze Hřebče.
Je nutné přeobjednat autobus pro více osob – zajistí Dr. Oplt.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Pro každý příští zájezd bude platit rozdělení míst dle následujícího klíče:

Buštěhrad
- 6 míst
Číčovice
- 4 místa
Dolany
- 4 místa
Hřebeč
- 6 míst
Lidice
- 4 místa
Makotřasy
- 4 místa
Malé Přítočno - 4 místa
Pletená Újezd - 4 místa
Stehelčeves
- 6 míst
Velké Přítočno - 6 míst
Pokud obec svoje místa neobsadí, budou následně nabídnuta dalším obcím, dle zájmu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
6) Zpráva revizní komise
Byla provedena revize pokladny a účetnictví MULP, které se zúčastnili: J.Kolbek, předseda
komise a p. Burgr J. a Čtrnáctá J., omluvena p. Kellerová V.
Komise neshledala žádné závady. Zápis z průběhu kontroly je přílohou č.2 tohoto zápisu.
7) Různé
- p. Libertinová informovala VH o RO ze dne 29.2. (kancelářské potřeby navýšeny na
3.000,- Kč z částky 1.500,-Kč).
Návrh usnesení:
VH bere na vědomí změnu rozpočtu, kterou provedla předsedkyně MULP v souladu
s pověřením.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
- Vzhledem k tomu, že je nutné dodat p. Krtičkové na KÚ ověřené usnesení, případně
originál z výpisu usnesení všech obcí o schválení stanov MULP, žádáme starosty o dodání
nejpozději na další VH.
- Obec Malé Přítočno požaduje, aby začátky VH byly posunuty na pozdější hodinu.
Vzhledem k tomu, že pondělí je ve většině obcí úředním dnem, starostové navrhují
ponechat začátek na 15.00 hodin.
Návrh usnesení:
VH MULP budou začínat vždy v 15.00 hodin
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
- Příští VH se bude konat v pondělí 18.4. od 15.00 hodin ve Stehelčevsi

Zapsala: Štancová J.

