
                                                                                 Zápis                                                                                   

                            z VH MÚLP, která se konala dne 28.1.2016 v obci Pletený Újezd 

Program: 

1.   Zahájení VH, prezence - paní Ing. Jana Nedvědová, předsedkyně mikroregionu. 
2.   Volba dvou ověřovatelů zápisu. 
3.   Kontrola zápisu z VH, která se konala dne 9.12.2015 ve městě Buštěhrad.  Ověřovatelkou  
      tohoto zápisu byla paní J. Čtrnáctá, starostka obce Číčovice.      
      Kontrola zápisu se týkala zejména : 

a) závory na cyklostezce,  
b) úklidu v okolí cyklostezky 
c) finančního daru Letiště Václava Havla Praha, a.s. na generel cyklostezek, 
d) jednání komise pro stanovení pracovní náplně pracovníka mikroregionu, 
e) zápisů z VH, na základě kontroly hospodaření mikroregionu.   

4.   Pracovní náplň pracovníka mikroregionu. 
5.   Schválení Dohody o provedení práce na rok 2016, s pracovníkem mikroregionu panem RNDr. M.  
      Opltem CSc. 
6.   Schválení Dohody o provedení práce na rok 2016, s účetní mikroregionu, paní L. Libertinovou. 
7.   Schválení Dohody o provedení práce na rok 2016 s pracovníkem na ČOV a kanalizace v obcích  
       Dolany a V. Přítočno, panem Votavou.                      
8.   Malý dotační titul - jarní kolo. Paní J. Štancová, místopředsedkyně mikroregionu. 
9.   15. výročí založení Mikroregionu Údolí Lidického Potoka. 
10. Rozdělení finančního daru od Letiště V. Havla Praha, a.s. na rok 2016. 
11. Účetnictví, některé dokumenty. 
12. Různé a závěr. 

 

K bodu 1. 

VH zahájila předsedkyně mikroregionu paní Ing. Jana Nedvědová. Konstatovala, že je přítomno 6 
představitelů členských obcí, takže VH je usnášení schopná. Přítomni byli představitelé obcí a města: 
Dolan, Lidic, Makotřas, Pleteného Újezda, Velkého Přítočna, Buštěhradu. Omluveni byli představitelé 
obcí:  Číčovice (dovolená a úřední den), Hřebeč (nemoc), Malé Přítočno (pracovní zaneprázdnění), 
Stehelčeves (nemoc). Viz presenční listina. 

K bodu 2. 

Ověřovateli zápisu z této VH, byli navrženi a schválení : paní Ing.arch. D. Javorčeková, starostka města 
Buštěhrad a pan J. Kolbek starosta obce Pletený Újezd. 

Pro :  6                                                         Zdržel se : 0                                           Proti : 0 

K bodu 3. 

Ověřovatelka zápisu z minulé VH, starostka obce Číčovice, paní Jaroslava Čtrnáctá, jak je uvedeno 
výše, byla omluvena. Předsedkyně mikroregionu paní Ing. Jana Nedvědová s odvoláním na jednání a 
zápis z minulé VH, informovala o současné situaci kolem závory na předmětné cyklostezce a o úklidu 
pozemků k ní přiléhajících. Navrhla VH následující postup a pořadí prací. Nejprve objednat provedení 
závory, která bude umístěna na začátku a konci cyklostezky. Firmu „Pritoka, s.r.o.“ v této věci osloví 
paní Ing. J. Nedvědová, předsedkyně mikroregionu. Po zhotovení závory bude objednán úklid v okolí  
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cyklostezky firmou, která se takovouto prací profesionálně zabývá. Starosta obce Velké Přítočno pan 
Jan Burger, osloví v této věci firmu „Esta,s.r.o.“ Kladno. Pozve jmenovanou firmu na prohlídku okolí 
cyklostezky a požádají ji o zpracování cenové nabídky, která bude předložena pokud možno na příští 
VH.    

Pro: 6                                                       Zdržel se: 0                                                Proti: 0    

VH vzala na vědomí, že finanční dar od Letiště Václava Havla Praha,a.s. ve výši 100.000,-Kč na 
zpracování Generelu cyklostezek na území mikroregionu, byl poukázán na účet mikroregionu 18.1. 
2016. 

VH vzala na vědomí, že na základě kontroly hospodaření, byla z některých zápisů z VH odstraněna 
slova, která byla v zápisech napsána ručně. 

K bodu 4.                                       

VH projednala a odsouhlasila pracovní náplň a odměnu pracovníka mikroregionu, kterou zpracovala 
komise jmenovaná na VH dne 9. 12. 2015, ve složení: paní Ing. Jana Nedvědová, předsedkyně 
mikroregionu, paní Jaroslava Štancová místopředsedkyně mikroregionu,  pan Jaroslav Kolbek, 
starosta Pleteného Újezda, pan Jan Burger, starosta Velkého Přítočna. Uvedená pracovní náplň je 
přílohou tohoto zápisu.  

Pro: 6                                                     Zdržel se: 0                                                  Proti: 0 

K bodu 5. 

VH schválila „Dohodu o provedení práce“ na rok 2016 s pracovníkem mikroregionu panem RNDr. M. 
Opltem, CSc. Měsíční odměna činí 6.000,-Kč brutto a bude vyplácena z běžného účtu mikroregionu, 
vedeného u ČS a.s. Měsíční odměna za měsíc leden se nebude krátit a bude vyplacena v plné výši po 
odečtení srážkové daně. 

Pro: 6                                                    Zdržel se: 0                                                    Proti: 0 

K bodu 6. 

VH schválila „Dohodu o provedení práce“ na rok 2016 s účetní mikroregionu paní L. Libertinovou, 
týkající se komplexního zpracování účetnictví a administraci webu mikroregionu. Měsíční odměna činí 
10.000,-Kč brutto s tím, že na měsíční odměně se budou podílet obce Dolany a Velké Přítočno. 
Měsíční příspěvek na mzdu v roce 2016 bude pro každou obec ve výši 2.000,-Kč. Odměna bude 
vyplácena z běžného účtu mikroregionu vedeného u ČS a.s. a za měsíc leden se nebude krátit a bude 
vyplacena v plné výši po odečtení srážkové daně.   

Pro: 6                                                   Zdržel se: 0                                                      Proti: 0 

K bodu 7. 

VH projednala a odsouhlasila „Dohodu o provedení práce“, která byla uzavřena mezi panem Votavou, 
pracovníkem  pro  ČOV  a kanalizaci  v obcích  Dolany ,  V.  Přítočno  a MÚLP.  Měsíční  odměna činí 
9.950,-Kč brutto a bude vyplácena z účtu vedeného u KB a.s., který slouží výhradně pro provoz 
kanalizace a ČOV v obcích Dolany a Velké Přítočno. Měsíční odměna za měsíc leden se nebude krátit 
a bude vyplacena v plné výši. 
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 K bodu 8.  

VH projednala a odsouhlasila vyhlášení jarního kola „Malého dotačního titulu“ pro rok 2016. 
Dokumenty, které se uvedeného dotačního titulu týkají, jsou uvedené na webových stránkách 
mikroregionu www.mulp.cz v sekci aktuality, nebo v sekci „Malý dotační titul“. Jde o následující 
dokumenty: 

-Žádost o poskytnutí podpory z Malého dotačního titulu DSO MÚLP na rok 2016. 

-Vyhlášení jarního kola MDT 2016 

-Vyhlášení jarního kola MDT 2016. 

-Logo projektu.                                                                        

-Vyúčtování podpory z MDT z rozpočtu MÚLP. 

Uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto zápisu.       

Pro: 6                                                     Zdržel se: 0                                                       Proti: 0 

K bodu 9. 

Pro připomenutí 15. Výročí založení mikroregionu, pokračovala diskuze k tomuto tématu, která byla 
zahájena na poslední VH, tedy 9.12.2015. Nabízí se několik možností. K vlastnímu termínu založení 
mikroregionu bude zpracován článek, připomínající toto výročí de facto již z pohledu historie, jeho 
činnosti a přínosu pro členské obce. Článek by měl být uveden na webových stránkách mikroregionu, 
dále v obecních zpravodajích, ale i v některých kladenských denících či periodikách. Uvedené výročí 
by bylo možné si připomenout i společenskou akcí, ale z důvodu počasí až někdy v květnovém 
termínu. Pro zpracování návrhu připomenutí uvedeného výročí byla ustavena komise ve složení: Paní 
Ing. Jana Nedvědová, předsedkyně mikroregionu, paní J. Štancová místopředsedkyně mikroregionu,  
paní Veronika Kellerová, starostka obce Lidice, pan RNDr. Miroslav Oplt CSc., pracovník mikroregionu. 
Uvedená komise se sejde na své první pracovní schůzce dne 18.2.2016. v obci Lidice ve 14.00hod. 

Pro: 6                                                   Zdržel se: 0                                                        Proti: 0 

K bodu 10. 

VH projednala a odsouhlasila, že finanční dar od Letiště V. Havla Praha a.s. na rok 2016, bude 
rozdělen podle původního klíče. Pověřuje pana RNDr. M. Oplta CSc., kontaktovat v této záležitosti 
vedení Letiště V. Havla Praha a.s. VH pověřuje účetní mikroregionu paní L. Libertinovou, aby po 
připsání uvedeného finančního daru na účet mikroregionu, pro rok 2016, provedla jeho rozdělení 
podle původního klíče. O termínu připsání uvedeného finančního daru na účet a jeho rozdělení 
členským obcím, bude neprodleně informovat vedení mikroregionu, které bude následně informovat 
VH. 

Pro: 6                                                        Zdržel se: 0                                                  Proti: 0 
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K bodu 11. 

VH projednala a schválila „Rozpočtové opatření č. 1“, včetně důvodové zprávy. Dokument je přílohou 
tohoto zápisu. 

Pro: 6                                                        Zdržel se: 0                                                 Proti: 0 

VH byla inventarizační komisí předložena „Inventarizační zpráva za rok 2015“. VH vzala uvedenou 
zprávu na vědomí. 

VH schválila pověření paní Ing. J. Nedvědové k provádění rozpočtových opatření na straně příjmů a 
výdajů do max. výše 100.000Kč, v rámci jednoho rozpočtového opatření. 

Pro: 6                                                       Zdržel se: 0                                                 Proti: 0 

K bodu 12. 

Starostka města Buštěhrad, Ing. arch. D. Javorčeková, předala přítomným námět na videoprezentaci. 

Bylo připomenuto schválení Stanov mikroregionu zastupitelstvem členských obcí.                                                                                

Byl připomenut termín vyúčtování finančního daru od Letiště Praha a.s. na rok 2015 s termínem 
15.2.2016. 

Smlouva o službách s firmou „granthelp, s.r.o.“, byla podepsána paní  Ing. J. Nedvědovou, 
předsedkyní mikroregionu a odeslána na adresu firmy.   

Příští VH se uskuteční 29.2.2016 v obci Lidice od 15.00 hodin.  

Usnesení :  

1. Ověřovateli zápisu byli schváleni : paní Ing.arch. D.Javorčeková a pan J.Kolbek.   

2. Paní Ing. J. Nedvědová osloví firmu „Pritoka, s.r.o.“ ve věci objednávky provedení závory na 
začátku a konci cyklostezky mikroregionu. 

3. Pan J. Burger osloví firmu „Esta, s.r.o.“ Kladno, ve věci úklidu kolem cyklostezky.  

4. VH vzala na vědomí, že finanční dar od Letiště V.Havla Praha, a.s., na zpracování Generelu 
cyklostezek na území mikroregionu, byl poukázán na účet mikroregionu 18.1.2016.  

5. VH  vzala na vědomí úpravu zápisů z VH na základě kontroly hospodaření. 

6. VH odsouhlasila pracovní náplň a odměnu pracovníka mikroregionu na rok 2016. 

7. VH schválila „Dohodu o provedení práce“  na rok 2016, s pracovníkem mikroregionu panem 
RNDr. M. Opltem CSc. Měsíční odměna činí 6.000,-Kč brutto. Měsíční odměna za měsíc leden 
se nebude krátit a bude vyplacena v plné výši po odečtení srážkové daně. 

8. VH schválila „Dohodu o provedení práce“ na rok 2016, s účetní mikroregionu paní L. 
Libertinovou, týkající se komplexního zpracování účetnictví a administraci webu 
mikroregionu. Měsíční odměna činí 10.000,-Kč brutto s tím, že na měsíční odměně se budou 
podílet obce Dolany a Velké Přítočno. Měsíční příspěvek na mzdu v roce 2016 bude pro 
každou obec ve výši 2.000,-Kč. Měsíční odměna za měsíc leden se nebude krátit a bude 
vyplacena v plné výši po odečtení srážkové daně.  
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9.    VH schválila „Dohodu o provedení práce“, která byla uzavřena mezi  panem Votavou, 
pracovníkem pro ČOV a kanalizaci, v obcích Dolany,  V. Přítočno a MÚLP. Měsíční odměna 
činí 9.950,-Kč brutto. Měsíční odměna za měsíc leden se nebude krátit a bude vyplacena 
v plné výši.  

10. VH  odsouhlasila vyhlášení jarního kola MDT pro rok 2016. 

11. VH odsouhlasila složení komise pro přípravu „15. Výročí založení mikroregionu“.                                                     

12. VH odsouhlasila rozdělení finančního daru od Letiště V. Havla Praha, a.s. na rok 2016, podle 
původního klíče. 

13. VH schválila „Rozpočtové opatření č.1“.  

14. VH vzala na vědomí „Inventarizační zprávu za rok 2015“. 

15. VH schválila pověření paní Ing. J. Nedvědové k provádění rozpočtových opatření na straně 
příjmů a výdajů do max. výše 100.000,-Kč, v rámci jednoho rozpočtového opatření.    

16. VH odsouhlasila, že příští VH se uskuteční dne 29.2.2016 v obci Lidice od 15.00 hod.  

                                                                                                    

                                                                                                   Ing. Jana Nedvědová  

                                                                                                         předsedkyně       

        V Buštěhradě, 7.2.2016 

                                                                                    

 

 

 

 
 

  

 


