Zápis
z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 12.12.2016
v obci Braškov.
Program:
1. Zahájení a přivítání účastníků Valné hromady.
2. Kontrola zápisu z minulé VH, která se konala dne 14.11.2016, v obci Makotřasy.
3. Volba ověřovatelů zápisu.
4. Schválení Rozpočtového výhledu na roky 2017 a 2018,
Schválení Rozpočtu na rok 2017,
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2016,
Schválení Dohod o provedení práce v roce 2017,
Pověření k provádění rozpočtových opatření.
5. Schválení projektu „Protipovodňový varovný a informační systém MÚLP“ (Číčovice,
V.Přítočno) a schválení Smlouvy o dílo.
6. Návrh Smlouvy o dílo na vypracování „Technické a vyhledávací studie cyklostezek a cyklotras
na území MÚLP“.
7. Diskuze k průběhu roku 2016, ale i k úkolům v roce 2017.
K bodu 1.
VH zahájila jeho předsedkyně, paní Ing. Jana Nedvědová. Na VH byli přítomni všichni představitelé
členských obcí, kromě obce Číčovice, jejíž představitelky se z vážných důvodů, z účasti na VH
omluvily.
K bodu 2.
Byla provedena kontrola zápisu z minulé VH, která se konala dne 14.11.2016 v obci Makotřasy.
K zápisu nebylo ze strany ověřovatelů, ani přítomných, žádných připomínek a zápis byl jednohlasně
schválen.
Pro: 9
Zdržel se: 0
Proti: 0
K bodu 3.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni, starosta obce Pletený Újezd, pan J. Kolbek a starosta obce Malé
Přítočno, pan L. Košák.
Pro: 9.
Zdržel se: 0
Proti: 0
K bodu 4.
* VH projednala a odsouhlasila Rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018.
* VH projednala rozpočet na rok 2017, který byl vyvěšen na úředních a elektronických deskách všech
členských obcích. Rozpočet byl navržen jako schodkový, na straně příjmů ve výši 4.611.110,00 Kč, na
straně výdajů ve výši 4.711.100,00 Kč a schodek bude kryt z přebytku hospodaření z let minulých
položka 8115 ve výši 100.000,00 Kč. VH tak schvaluje schodkový rozpočet pro rok 2017 na závazné
ukazatele, kterými jsou paragrafy.
* VH vzala na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2016.

-2* VH schválila „Dohodu o provedení práce“ na rok 2017 s pracovníkem mikroregionu panem M.O. na
základě jeho pracovní náplně, schválené na VH dne 28.1.2016. Měsíční odměna činí 6000,00 Kč
brutto a bude vyplácena z běžného účtu mikroregionu, vedeného u ČS a.s.
* VH schválila „Dohodu o provedení práce“ na rok 2017 s účetní mikroregionu paní L. L., týkající se
kompletního zpracování účetnictví a administraci webu mikroregionu. Měsíční odměna činí 10.000,00
Kč brutto s tím, že na měsíční odměně se budou podílet obce Dolany a V. Přítočno. Měsíční příspěvek
na mzdu v roce 2017 bude pro každou obec ve výši 2.000,00 Kč. Odměna bude vyplácena z běžného
účtu mikroregionu vedeného u ČS a.s.
* VH projednala a odsouhlasila „Dohodu o provedení práce“ na rok 2017 mezi panem P. V.,
pracovníkem pro ČOV a kanalizaci v obcích Dolany , V. Přítočno a Mikroregionem údolí Lidického
potoka. Měsíční odměna činí 6.500,00 Kč brutto a bude vyplácena z účtu vedeného u KB a.s., slouží
výhradně pro provoz kanalizace a ČOV v obcích Dolany a V. Přítočno.
* VH projednala a odsouhlasila „Dohodu o provedení práce“ na rok 2017 mezi panem V. T., druhým
pracovníkem na ČOV a kanalizaci v obcích Dolany, V. Přítočno a Mikroregionem Údolí Lidického
potoka. Měsíční odměna bude činit 6.500,00 Kč brutto a bude vyplácena z účtu vedeného u KB a.s.,
který slouží výhradně pro provoz kanalizace a ČOV v obcích Dolany a V. Přítočno.
*VH schválila pověření paní Ing. J. Nedvědové k provádění rozpočtových opatření na straně příjmů a
výdajů do max. výše 100.000,00 Kč, v rámci jednoho rozpočtového opatření.
Pro: 9
Zdržel se: 0
Proti: 0
K bodu 5.
VH odsouhlasila “Smlouvu o dílo mezi MÚLP (objednatel) a HS Occasion, s.r.o.“ (zhotovitel). Touto
smlouvou se zhotovitel zavazuje zpracovat pro objednatele úkoly a služby, uvedené v předmětné
smlouvě, v rámci projektu „Protipovodňový varovný a informační systém MÚLP“. Smlouva je přílohou
tohoto zápisu.
Pro: 9
Zdržel se: 0
Proti: 0
K bodu 6.
VH odsouhlasila „Smlouvu o dílo mezi MÚLP a společností Projekce dopravní Filip, s.r.o.“ na
zpracování projektové dokumentace pro akci „Studie cyklostezek a cyklotras na území MÚLP“.
Předmětem projekčních prací je technická vyhledávací studie, která bude řešit trasování cyklostezky a
cyklotrasy v předem vymezené oblasti. Uvedená smlouva bude elektronickou poštou zaslána všem
členským obcím mikroregionu. Smlouva je přílohou tohoto zápisu.
Pro: 9
Zdržel se: 0
Proti: 0
K bodu 7.

Příští VH MÚLP se uskuteční dne 23.1.2017 v obci M. Přítočno, od 15.00hod.
Pro: 9
Zdržel se: 0

Proti: 0

-3Usnesení:
1. VH odsouhlasila bez připomínek zápis z VH, která se konala dne 14.11.2016 v obci
Makotřasy.
2. VH odsouhlasila volbu ověřovatelů zápisu.
3. VH schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018.
4. VH schvaluje schodkový rozpočet na rok 2017 na straně příjmů ve výši 4.611.110,00
Kč, na straně výdajů ve výši 4.711.100,00 Kč na závazné ukazatele, kterými jsou
paragrafy. Schodek bude kryt z přebytku hospodaření z let minulých položka 8115 ve
výši 100.000,00 Kč.
5. VH vzala na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2016.
6. VH schválila „Dohodu o provedení práce“ na rok 2017 s pracovníkem mikroregionu
panem M. O. na základě jeho pracovní náplně schválené na VH mikroregionu dne
28.1.2016. Měsíční odměna činí 6000,00 Kč brutto a bude vyplácena z běžného účtu
mikroregionu, vedeného u ČS a.s.
7. VH schválila „Dohodu o provedení práce“ na rok 2017 s účetní mikroregionu paní L.
L., týkající se kompletního zpracování účetnictví a administraci webu mikroregionu.
Měsíční odměna činí 10.000,00 Kč brutto s tím, že na měsíční odměně se budou
podílet obce Dolany a V. Přítočno. Měsíční příspěvek na mzdu v roce 2017 bude pro
každou obec ve výši 2.000,00 Kč. Odměna bude vyplácena z běžného účtu
mikroregionu vedeného u ČS a.s.
8. VH projednala a odsouhlasila „Dohodu o provedení práce“ na rok 2017 mezi panem P.
V., pracovníkem pro ČOV a kanalizaci v obcích Dolany, V. Přítočno a
Mikroregionem údolí Lidického potoka. Měsíční odměna činí 6.500,00 Kč brutto a
bude vyplácena z účtu vedeného u KB a.s., slouží výhradně pro provoz kanalizace a
ČOV v obcích Dolany a V. Přítočno.
9. VH projednala a odsouhlasila „Dohodu o provedení práce“ na rok 2017 mezi panem
V. T., druhým pracovníkem na ČOV a kanalizaci v obcích Dolany, V. Přítočno a
Mikroregionem Údolí Lidického potoka. Měsíční odměna bude činit 6.500,00 Kč
brutto a bude vyplácena z účtu vedeného u KB a.s., který slouží výhradně pro provoz
kanalizace a ČOV v obcích Dolany a V. Přítočno.
10. VH schválila pověření paní Ing. J. Nedvědové k provádění rozpočtových opatření na
straně příjmů a výdajů do max. výše 100.000,00 Kč, v rámci jednoho rozpočtového
opatření.
11. VH schválila „Smlouvu o dílo mezi MÚLP a HS Occasion, s.r.o.“ na provedení projektu
„Protipovodňový varovný a informační systém MÚLP.“
12. VH schválila „Smlouvu o dílo mezi MÚLP a společností Projekce dopravní Filip
s.r.o.“na zpracování projektové dokumentace pro akci „ Studie cyklostezek a
cyklotras na území MÚLP“.
13. Příští VH se uskuteční dne 23.1.2017 v obci M. Přítočno, od 15.00 hod.
Ing. J. Nedvědová
Předsedkyně
3.1.2017

