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1 ÚVOD 

 

Místní akční skupina Nad Prahou má za sebou druhý rok existence. Zda byl rok 2014 

úspěšný, ukáží až roky následující, především rok 2016, ve kterém by měly do 

místních akčních skupin začít přitékat evropské peníze. Rok 2014 byl především 

rokem příprav na programové období 2014 – 2020.  

V první polovině roku jsme dokončili projekt Pro rozvoj Nad Prahou, který byl 

podpořen dotací Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci opatření 

Získávání dovedností, animace a provádění. Jeho realizací byly nastaveny struktury 

a procesy v místní akční skupině. Současně s finalizací tohoto projektu začaly práce 

na vytvoření Integrované strategie území regionu MAS Nad Prahou. Čtyři 

zaměstnanci MAS Nad Prahou, kteří spolu s externisty tvořili řešitelský tým, mohli na 

tvorbě strategie pracovat díky podpoře z Operačního programu technická pomoc. 

Zároveň po celý rok probíhala realizace dosud největšího projektu MAS Nad Prahou 

a to rekonstrukce a výstavba více jak třiceti autobusových zastávek v jedenácti 

obcích a městech regionu Nad Prahou. Celkem čerpala MAS Nad Prahou v roce 

2014 přes 10 miliónů korun z evropských dotací. Snad nebudu moc troufalá, když 

budu konstatovat, že na nováčka mezi místními akčními skupinami to byl slušný 

start. 

Za námi však nezůstaly pouze strategické dokumenty a autobusové zastávky, ale 

také zážitky ze sportovních a společenských akcí. Tradiční cyklistický závod XCO 

Beckov, který pořádá jeden z partnerů MAS Nad Prahou, se poprvé jel jako 

Cyklistické mistrovství MAS Nad Prahou. Na soutěžní trať přilákal stovky příznivců 

horských kol a potvrdil tak směřování MAS Nad Prahou, která chce v budoucím 

období využít potenciálu krajiny mezi Labem a Vltavou a zasíťovat region značenými 

cyklotrasami, vybavit je potřebnou infrastrukturou a doplnit je mapami, brožurami 

s doporučenými výlety a cykloportálem. Další významnou akcí bylo Setkání sousedů 

Nad Prahou, které navštívily dvě tisícovky návštěvníků. Ti na jednom místě shlédli 

prezentaci toho nejlepšího z aktivit školek, škol, mateřských center, sportovních 

klubů, zájmových spolků a dalších partnerů MAS Nad Prahou. V tradici těchto 

sousedských setkávání chceme pokračovat i nadále, pro další období připravujeme 

ve spolupráci s DSO Region povodí Mratínského potoka platformu pro výměnu 

příkladů dobré praxe v oblasti meziobecní spolupráce. 

Je před námi důležitý rok 2015, ve kterém musí MAS Nad Prahou potvrdit správně 

nastavené mechanismy fungování v rámci procesu standardizace, aby si mohla se 

svojí strategií komunitně vedeného místního rozvoje ukrojit z koláče evropských 

peněz. Má k tomu vynikající předpoklady – celistvé území dnes již 32 obcí a měst, ve 

kterých žije více než 56 tisíc obyvatel, partnerskou základnu 78 významných aktérů 

z regionu a v neposlední řadě podporu představitelů místních samospráv.  

 

Ing. Iva Cucová, MBA 

ředitelka MAS Nad Prahou o.p.s. 



2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Vznik obecně prospěšné společnosti 

Dne 24. ledna 2013 byla zakládací smlouvou zřízena obecně prospěšná společnost 

MAS Nad Prahou o.p.s. Obecně prospěšná společnost MAS Nad Prahou o.p.s. 

vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským 

soudem v Praze, do oddílu O, vložky 1099, a to usnesením uvedeného soudu ze dne 

8. února 2013 pod čj. Fj 18565/2013. 

Dne 24. listopadu 2014 bylo zakladateli přijato Rozhodnutí o změně zakládací 

smlouvy obecně prospěšné společnosti MAS Nad Prahou.  

Dne 25. listopadu 2014 vzala valná hromada na vědomí toto Rozhodnutí zakladatelů 

a uložila Správní radě zpracování Statutu MAS Nad Prahou o.p.s.  

 

Zakladatelé společnosti 
Jméno zakladatele   Sídlo zakladatele 
Ing. Iva Cucová    Hlavní 150, Bašť  
Ing. Jiří Falek   Sokolská 96, Mratín 
Mgr. Martin Kupka   Jana Pavelky 660, Líbeznice 

 

Sídlo společnosti  
Mělnická 275 
250 65 Líbeznice 
Na adrese sídla společnosti je zároveň kancelář společnosti a územní pracoviště 
Místní akční skupiny Nad Prahou. 

 

Obecně prospěšné služby  

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž 

cílem je rozvoj regionu Nad Prahou, tedy území severně od hranic Prahy mezi 

pravým břehem Vltavy a levým břehem Labe, a to zejména:  

1. Tvorba strategií a plánů rozvoje regionu 
2. Koordinace rozvoje regionu NAD PRAHOU ve všech oblastech 
3. Rozvoj a propagace regionu NAD PRAHOU a jeho turistického potenciálu 
4. Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny 
5. Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku 

pro rozvoj turistického ruchu 
6. Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí 
7. Služby při financování projektů k rozvoji regionu NAD PRAHOU 
8. Posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu NAD PRAHOU 
9. Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu NAD PRAHOU 
10. Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji 

regionu NAD PRAHOU 
11. Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu NAD PRAHOU 
12. Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek 



13. Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů 
14. Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu NAD PRAHOU 
15. Provoz IC – koordinace a rozvoj 
16. Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji 

regionu NAD PRAHOU 
17. Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu 

NAD PRAHOU 
18. Vydávání tiskovin 
19. Zajišťování správních a finančních záležitostí pro místní akční skupinu (dále i 

MAS), kterou společnost zřizuje jako svoji organizační složku 
20. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří 
21. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
22. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu 
23. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 

činnosti 
24. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných 
akcí 

 

Živnostenská oprávnění 

K zajištění své činnosti je společnost registrována u Živnostenského úřadu na 
Městském úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pro volnou živnost Výroba, 
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech 
činnosti: 

 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří 

 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

 Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního 
ruchu 

 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 
činnosti 

 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a 
obdobných akcí 

 

Doplňková činnost 

Provozování cestovní agentury 

Klasifikace ekonomických činností – CZ-NACE 
949900: Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování 
společných zájmů j.n. 
791200: Činnosti cestovních kanceláří 

 

Statutární orgán společnosti 

Ředitel je statutárním orgánem Společnosti MAS Nad Prahou o.p.s., jenž řídí její 
činnost a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává Správní rada. Ředitel 
Společnosti jedná za společnost samostatně. Za Společnost se podepisuje tak, že 



k napsanému nebo vytištěnému názvu Společnosti připojí svůj podpis ředitel 
Společnosti. 

Ředitel Společnosti v roce 2014: Ing. Iva Cucová 
 

Správní rada 

Rozhodovacím orgánem Společnosti je Správní rada se zákonem stanovenou 
pravomocí. 

Předseda: 
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Mgr. Martin Kupka 

Členové:  
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Bc. Ondřej Bačina, Jiří Staněk, DiS. 

Správní rada se schází nejméně jednou za tři měsíce. Jednání Správní rady řídí její 
předseda, v jeho nepřítomnosti určí členové Správní rady předsedajícího jednání. 
Správní rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje 
nadpoloviční většina členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy Správní rady. Správní rada v roce 2014 zasedala celkem pětkrát a to 16. 
ledna, 9. dubna, 17. června, 10. října a 5. listopadu. V měsíci únoru 2014 proběhlo 
internetové hlasování. 

 

Kontrolní orgán společnosti 

Kontrolním orgánem Společnosti je Dozorčí rada. 

Předseda:  
Mgr. Jan Havlíček 

Členové:  
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Mgr. Iveta Kameníková, Ing. Aleš Kocourek, Ing. Jiří 
Studnička, Ing. Vladimíra Sýkorová, Tomáš Svoboda 

Dozorčí rada se schází nejméně dvakrát do roka. Jednání Dozorčí rady řídí její 
předseda, v jeho nepřítomnosti určí členové Dozorčí rady předsedajícího jednání. 
Dozorčí rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje 
nadpoloviční většina členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy Dozorčí rady. Dozorčí rada v roce 2014 zasedala celkem čtyřikrát a to 6. 
února, 29. dubna, 24. července a 23. října. 

  



Organizační schéma společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. a místní akční 
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Logo společnosti 

 

 

 

Autorem značky a grafického manuálu společnosti je Marek Šilpoch z Ateliéru 
designu a vizuální komunikace vedeného prof. ak. malířem Rostislavem Vaňkem na 
VŠUP. Tato značka je platná pro propagační činnost, reklamu, sportovní a kulturní 
aktivity, vzdělávání a zábavu. Pro užití loga má společnost zpracovaný jednotný 
vizuální styl. 

 

Místní akční skupina  

1. Místní akční skupina je otevřené partnerství s tím, že do něj může jako partner 
vstoupit ten, kdo splní podmínky vzniku partnerství bez ohledu na 49 % hranici 
hlasovacích práv veřejného sektoru a jednotlivých zájmových skupin na 
rozhodovací úrovni. 

2. Místní akční skupina je partnerství bez právní subjektivity v rámci organizační 
složky Společnosti na základě smluv mezi Společností a partnery. 

3. Partner je právnická nebo fyzická osoba působící v organizační složce na 
základě smlouvy se Společností. 

4. Partneři místní akční skupiny tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně 
zaměřené na problematiku strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 

5. Partner sám definuje příslušnost k zájmové skupině podle své převažující 
činnosti. 

6. Partner může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. 
7. Partner musí mít na území působnosti Místní akční skupiny trvalé bydliště, 

sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně 
působit. 

8. Území působnosti Místní akční skupiny je definováno na základě schválení 
zařazení území obce do území působnosti místní akční skupiny 
zastupitelstvem obce. 

9. Partner zastupuje veřejné nebo soukromé místní socioekonomické zájmy. 
10. Partner má právo účasti na jednání Valné hromady a právo být volen do 

orgánů Místní akční skupiny. 
11. Partner písemně jmenuje zástupce k zastupování partnera v orgánech Místní 

akční skupiny. Je-li partnerem Místní akční skupiny právnická osoba, zmocní 
fyzickou osobu, aby ji v orgánech zastupovala, jinak právnickou osobu 
zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Jeden zástupce může zastupovat 
více partnerů pouze v případě příslušenství k jedné zájmové skupině. 



12. Zmocněný zástupce a člen statutárního orgánu partnera musí být svéprávný a 
bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. 

13. Subjekty, které se podílejí na činnosti Místní akční skupiny a nebyly dosud 
přijaty za partnery, jsou čekatelé. 

 

Partneři společnosti k 31. 12. 2014 

Nestátní neziskové organizace (24):  

Agentura pro Mratín, Bašť se baví, Dobrovolní hasiči Čakovičky, FOKUS Praha, FV 

Plast Sparta Mratín, Golf Club Zlonín, Jezdecká stáj Farma Hrádek, Kaštánek Zdiby, 

Klidná Bašť, Kynologie Bašť, OB Mratín,  Pinec Bašť, Rybářský spolek Bašť, 

Rybářský spolek Předboj, Římskokatolická farnost Odolena Voda,  SDH Zdiby, 

SPONTE – nadační fond, SK Čakovičky,  Stonožka Líbeznice, TJ Mratín, TJ Sokol 

Nová Ves, TJ Sokol Předboj, TJ Sokol Veltěž, YARD RESORT 

Podnikatelé (11):   
KASTEN s. r. o., Dana Líbová, M. Velechovská, M-Machoo s. r. o., O. Bačina, 
OLTEX s. r. o., RadioPraha s. r. o., Stavebniny Srb, Styrotrade, a.s., Svět dětí na 
dlani s. r. o., YARD a.s. 

Občané (5): 

R. Ehrenberger, J. Havlíček, L. Kučerová, J. Pekařová, V. Palák 

Příspěvkové organizace (8):  
Mateřská škola Bašť, Mateřská škola Čakovičky, Mateřská škola Líbeznice, Mateřská 
škola Mratín, Mateřská škola Nová Ves, Mateřská škola Předboj, Oblastní muzeum 
Praha - východ Brandýs nad Labem, Základní škola a Základní umělecká škola 
Líbeznice  

Obce a města (29):   
Bašť, Bořanovice, Brázdim, Čakovičky, Hovorčovice, Chlumín, Klecany, Klíčany, 
Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Máslovice, Měšice, Mratín, Neratovice, 
Nová Ves, Odolena Voda, Ovčáry, Panenské Břežany, Postřižín, Předboj, Přezletice, 
Sedlec, Sluhy, Veleň, Veliká Ves, Vodochody, Zdiby, Zlončice 

 

  

http://mratin.info/detail.asp?id=380
http://www.bastsebavi.cz/
http://www.fokus-praha.cz/
http://www.golfzlonin.cz/
http://farmahradek.wgz.cz/
http://www.klidnabast.cz/
http://www.kynologiebast.cz/
http://pinecbast.webnode.cz/
http://www.rybaripredboj.cz/
http://www.hasicizdiby.cz/
http://www.stonozka.net/
http://www.novavessokol.c/
http://www.novavessokol.c/
http://tjspredboj.sluzby.cz/
http://www.sokolveltez.cz/
http://www.yardresort.com/
http://www.kasten.cz/
http://www.tykadylko.sluzby.cz/
http://www.agross.cz/
http://www.vykopove-prace-praha.cz/
http://www.radiodechovka.cz/
http://www.stavebninysrb.cz/
http://www.styrotrade.cz/
http://www.svetdetinadlani.cz/
http://www.svetdetinadlani.cz/
http://www.urbiosisto.cz/
http://bast.materskaskola.cz/
http://www.skolka.cakovicky.cz/
http://www.mslibeznice.cz/
http://www.msmratin.cz/
http://www.msmratin.cz/
http://www.mspredboj.cz/
http://www.muzeumompv.cz/
http://www.muzeumompv.cz/
http://www.zslibeznice.cz/
http://www.zslibeznice.cz/
http://www.obecbast.cz/
http://www.cakovicky.cz/
http://www.hovorcovice.cz/
http://www.klecany.cz/
http://www.klicany.cz/
http://www.kostelecnadlabem.cz/
http://www.libeznice.cz/
http://www.maslovice.cz/
http://www.mesice.org/
http://www.mratin.cz/
http://www.neratovice.cz/
http://www.obec-novaves.cz/
http://www.odolenavoda.cz/
http://www.ovcary.cz/
http://www.panenskebrezany.cz/
http://www.obecpostrizin.cz/
http://www.predboj.cz/
http://www.prezletice.cz/
http://www.sedlec-pha.cz/
http://www.velen.cz/
http://www.velikaves.eu/
http://www.vodochody.cz/
http://www.obeczdiby.cz/
http://www.obeczloncice.cz/


Územní působnost MAS Nad Prahou k 31. 12. 2014 

 

Připojení svého správního území schválila zastupitelstva těchto obcí a měst: 

Bašť, Bořanovice,  Brázdim, Čakovičky, Hovorčovice, Husinec, Chlumín, Chvatěruby, 
Klecany, Klíčany, Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Máslovice,  Měšice, 
Mratín, Neratovice, Nová Ves, Odolena Voda, Ovčáry, Panenské Břežany, Postřižín, 
Předboj, Přezletice, Sedlec, Sluhy, Veleň, Veliká Ves, Vodochody, Zdiby, Zlončice, 
Zlonín 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 

Rozvaha 

Aktiva (v tis. Kč) 
K 31. 12. 

2013 
K 31. 12. 

2014 

Aktiva celkem 536 274 

Dlouhodobý majetek celkem 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0 

Krátkodobý majetek celkem 536 274 

Pohledávky celkem 496 3 

Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem 496 0 

Krátkodobý finanční majetek celkem 38 227 

Pokladna 4 1 

Ceniny 0 0 

Účty v bankách 34 226 

Jiná aktiva celkem 2 44 

Náklady příštích období 2 24 

 

Pasiva (v tis. Kč) 
K 31. 12. 

2013 
K 31. 12. 

2014 

Pasiva celkem 536  274 

Vlastní zdroje celkem 103 2 

Vlastní jmění 1 1 

Výsledek hospodaření celkem 102 1 

Účet výsledku hospodaření 102 -101 

Cizí zdroje celkem 433 273 

Dlouhodobé závazky celkem 0 0 

Krátkodobé závazky celkem 428 268 

Dodavatelé 7 0 

Závazky k zaměstnancům 8 11 

Závazky k institucím SP a ZP 6 7 

Ostatní přímé daně 2 4 

Jiné závazky 243 246 

Krátkodobé bankovní úvěry 161 0 

Jiná pasiva celkem 5 4 

Výdaje příštích období 5 4 

 

 

  



Výkaz zisku a ztrát 

Náklady (v tis. Kč) K 31. 12. 2014 

Náklady celkem 1377 

Spotřeba materiálu 49 

Náklady na reprezentaci 13 

Ostatní služby 392 

Mzdové náklady 589 

Zákonné sociální pojištění 193 

Ostatní nepřímé daně a poplatky 
 Úroky z úvěru 35 

Ostatní náklady 106 

 

Výnosy (v tis. Kč) K 31. 12. 2014 

Výnosy celkem 1276 

Tržby za služby 160 

Změna stavu ned.výroby 21 

Úroky 1 

Provozní dotace a příspěvky 1094 

 

Základ daně z příjmů za rok 2014 dle daňového přiznání je -101 037 Kč. 

Společnost MAS Nad Prahou o.p.s. v roce 2014 nevyvíjela žádnou doplňkovou 

činnost, veškerý objem nákladů se vztahuje k hlavní činnosti. 

Náklady na odměny Správní a Dozorčí rady byly nulové. Celkové náklady na mzdu 

ředitele v roce 2014 včetně odvodů činily 187 170 Kč (hrubá mzda 139 680 Kč, 

povinné sociální a zdravotní pojištění 47 490 Kč). 

Společnost MAS Nad Prahou o.p.s. zaměstnávala v roce 2014 celkem 5 pracovníků 

na realizaci projektů Pro rozvoj Nad Prahou (1 pracovník na částečný úvazek do 

května 2014), Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS 

Nad Prahou (1 pracovník na DPP do září 2014), Podpora vzniku strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje pro území MAS Nad Prahou (1 pracovník na plný a 3 

pracovníci na částečný úvazek v období leden až srpen 2014) a Evaluace a 

monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji (1 pracovník na částečný úvazek 

v prosinci 2014) . 

 

Obdržené dotace na realizaci projektů 

Činnost Společnosti a projekty, které začala realizovat nebo připravovat, by nebyly 

možné bez finanční podpory grantových a dotačních programů. 

Pro rozvoj Nad Prahou 

Poskytovatel: Státní zemědělský intervenční fond (Opatření III.4.1. Získávání 

dovedností, provádění a animace) 

Obdržená dotace: 496 280 Kč (v roce 2014 pouze dočerpáno) 



Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou 

Poskytovatel: Regionální operační program NUTS II Střední Čechy, oblast podpory 

15.1.2. Udržitelné formy veřejné dopravy) 

Obdržená dotace: 7 319 377 Kč 

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Nad 

Prahou 

Poskytovatel: Operační program technická pomoc 

Obdržená dotace: 750 000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 ROZVOJ REGIONU NAD PRAHOU 

Pro rozvoj Nad Prahou 

Na území na sever od Prahy vznikly v minulosti dvě sdružení obcí představující funkční 

dobrovolné svazky obcí a to Region povodí Mratínského potoka a Dolní Povltaví. Srovnání s 

regiony zapojenými do fungujících MAS ale ukázalo, že by mohlo být pro další rozvoj území 

velmi výhodné vytvořit širší organizaci, která by navíc propojovala místní samosprávy s 

neziskovým sektorem a s podnikateli.  

Stávající území regionu Nad Prahou nebylo detailně zmapováno, existovaly sice strategie 

svazků obcí Region povodí Mratínského potoka a Dolní Povltaví, jejichž obce a města MAS 

Nad Prahou zahrnuje, ovšem bylo nezbytné dílčí analytické údaje a strategie za svazky i 

jednotlivé obce agregovat do jednoho analytického materiálu, který by tvořil základ 

Integrované strategie území. Cílem projektu Pro rozvoj Nad Prahou, který byl zahájen již 

v roce 2013, bylo získávání dovedností a zkušeností za účelem vytvoření aktivní místní akční 

skupiny zabývající se udržitelným rozvojem regionu. 

 

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro 

území MAS Nad Prahou.  

Společnost v roce 2014 zahájila přípravu Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje (dále jen SCLLD).  

Na přípravě a zpracování SCLLD na území MAS Nad Prahou začal pracovat 

samostatný řešitelský tým MAS Nad Prahou ve složení:  

Ing. Iva Cucová – vedoucí řešitelského týmu 

Ing. Miriam Kupková – koordinátor komunitní části zpracování strategie 

Bc. Iva Sieberová – člen týmu 

Petr Doubrava – člen týmu 

Ing. Miloš Krejcar – člen týmu 

Michaela Zemanová – člen týmu 

Ing. Zdeněk Karásek – koordinátor externí části zpracování strategie 

Ing. Tomáš Karásek, MBA – člen týmu 

Ing. Karel Novák – člen týmu 

 

Jeho prvotním úkolem bylo sestavit plán získávání informací. Výsledkem jednání byl 

komunikační plán komunitního získávání informací (získávání informací od 

veřejnosti) a identifikace dalších možností (získání dat od obcí a ČSÚ). 

Komunikační plán (viz Obrázek) ukazuje jakým způsobem, prostřednictvím jakých 

kanálů a s kým řešitelský tým MAS Nad Prahou navázal kontakt ve snaze zapojit do 

komunitního získávání informací co nejširší veřejnost. 

Primárním aktérem komunikace přitom nebyl jen řešitelský tým, ale také členové 

Monitorovacího a programového výboru MAS Nad Prahou a v některých fázích 

i samotné obce. 



 

Obrázek: Schéma komunikačního plánu komunitního získávání informací v MAS Nad Prahou 

 

Tištěné dotazníkové šetření na území MAS Nad Prahou 

Formou nepřímé komunikace MAS Nad Prahou (prostřednictvím řešitelského týmu – 

dále jen ŘT) s širokou veřejností bylo šetření pomocí „tištěného dotazování“.  

Cílem ŘT bylo zapojit do analýzy co nejširší veřejnost a také rozšířit skupinu 

dotazovaných o ty, kteří vůbec nedisponují internetovým připojením nebo nemají 

vztah k elektronické komunikaci.   

Byl připraven stručný dotazník, rozdělený do dvou částí. První část obsahovala pět 

škálově ohodnocených otázek zaměřených zejména na kvalitu života v obci 

a dostupnost služeb. Ve druhé části mohli respondenti uvést, co se jim v jejich obci 

líbí a co by chtěli změnit. 

Distribuce dotazníků: 

Dotazník byl pro účely analýzy MAS Nad Prahou vytištěn v nákladu 40 000 ks a 

distribuován do všech obcí z území MAS Nad Prahou na tato místa:  

- obecní úřady – s žádostí o vyplňování přímo na OÚ nebo přiložení k obecním 

zpravodajům,  

- mateřské, základní a střední školy (distribuovány přímo nebo přes kontakt na 

obcích), 



- partnerům MAS Nad Prahou, kteří mají kontakt s veřejností (mateřská centra, 

volnočasové organizace apod.) 

- pošty, zdravotnická a sociální zařízení, menší prodejny (distribuovány přímo 

nebo přes kontakt na obcích). 

Dále byli obce a zástupci kulturních spolků požádáni o umístění dotazníků na 

pořádaných větších akcích (dětské dny, sportovní utkání, Majáles, Setkání sousedů 

nad Prahou). 

 

První etapa tištěného dotazování byla naplánována na duben – květen 2014, druhá 

etapa na červen – srpen 2014.  

Výsledky byly zpracovány za jednotlivé obce.  

 

Elektronické dotazníkové šetření na území MAS Nad Prahou 

Další z forem nepřímé komunikace MAS Nad Prahou s veřejností bylo elektronické 

dotazování jako doplněk k tištěným dotazníkům. 

Elektronické dotazníky byly určeny především těm respondentům, kteří běžně 

využívají vymoženosti elektronické komunikace – v zaměstnání nebo ve svém 

volném čase.  

Elektronický dotazník byl rozšířenou verzí dotazníku tištěného.  

Dotazník byl rozdělen do tří částí. První část mapovala informace o respondentovi. 

V druhé části bylo 16 otázek, škálově ohodnocených (1 až 5 jako ve škole), týkajících 

se spokojenosti s vybaveností v obci. Poslední část byla zaměřena na to, co by 

respondent chtěl ve své obci změnit. K tomu sloužilo 14 hodnotících otázek.  

Banner s odkazem na elektronický dotazník byl zaslán obcím a všem partnerům 

MAS Nad Prahou, s žádostí o jeho umístění na webové stránky. Byla vytvořena 

facebooková stránku MAS Nad Prahou, kde byl odkaz na tento dotazník rovněž 

umístěn. 

Elektronické dotazování bylo spuštěno v květnu 2014 a zatím nebylo ukončené. 

Vyhodnocení obdržených dotazníků bylo stejné jako u tištěného dotazování.  

 

Kulaté stoly – komunitní získávání informací na území MAS Nad Prahou 

Organizování „kulatých stolů“ patřilo dle komunikačního plánu komunitního získávání 

informací MAS Nad Prahou k jednomu ze způsobů přímého dotazování.  

Cílem ŘT bylo navázat přímý kontakt s veřejností prostřednictvím zástupců různých 

skupin ve snaze získat přesnější data pro analýzu MAS Nad Prahou. „Kulaté stoly“ 

byly setkání občanů a zástupců řešitelského týmu, na kterých se diskutovala aktuální 

témata z území MAS Nad Prahou a náměty pro další rozvoj tohoto regionu. 



Okruhy hlavních témat byly specifikovány takto: 

 - nové investice v obci a regionu 

 - opravy nebo rekonstrukce stávajících objektů 

 - rozšíření a zkvalitnění spolupráce s obcemi  

 - nové aktivity pro zpestření života občanů v konkrétní obci 

 

Jednotlivé zájmové skupiny byly definovány takto: 

 Jednotlivci   

o Předškolní děti (prostřednictvím rodičů) 

o Školní děti a mládež 

o Senioři 

 Zájmové skupiny  

o Drobná řemesla, služby, začínající podnikatelé 

o Sociální služby a zdravotnictví 

o Rybáři, myslivci, zahrádkáři 

o Cestovní ruch 

o Sportovní organizace a hasiči 

o Kulturní spolky a mimoškolní vzdělávání 

o Organizátoři volnočasových aktivit 

o Školství 

o Zemědělství 

 Podnikatelé 

 Zástupci měst a obcí 

 

Kulaté stoly probíhaly v termínech od 28. dubna 2014 do 20. května 2014. 

Všechny podněty byly soustředěny, vyhodnoceny a implementovány do 

připravovaného dokumentu – Integrované strategie území MAS Nad Prahou.  

  
Fotodokumentace – Kulaté stoly (duben – květen 2014)  

 

 

 



Sběr dat pro vyhodnocení kvantitativních charakteristik území MAS Nad Prahou 

Pro relevantní vyhodnocení kvantitativních charakteristik území MAS Nad Prahou 

bylo potřebné získat data od Českého statistického úřadu a také od samotných obcí 

na území MAS Nad Prahou. V případě obcí se jednalo o informace, které řešitelský 

tým nemohl zjistit jiným způsobem než konkrétními dotazy u zástupců jednotlivých 

obcí. 

Za účelem přesnějšího a účelnějšího vyhodnocování charakteristiky území řešitelský 

tým využil na základě řádné smlouvy možnost spolupráce se společností SEAL, spol. 

s r. o., která se zabývá vizualizací poskytnutých dat. Smlouva obsahuje zpřístupnění 

serveru pro vizualizaci dat (www.isu.cz). Tento server umožnil řešitelskému týmu 

vizualizovat vybraná data formou kartogramů, grafů či srovnávacích tabulek.  

 

Na základě výše uvedené analýzy dat, analýzy problémů a potřeb území MAS Nad 

Prahou a v souladu se zmapováním strategií, jejichž realizace se odehrává na 

území, byly definovány následující strategické a specifické cíle: 

Priorita 1 – Region Nad Prahou – místo pro život  

Priorita 2 – Rozvoj veřejných služeb v regionu 

Priorita 3 – Zkvalitnění dopravní obslužnosti a podpora cestovního ruchu 

Priorita 4 – Zachování a zlepšení životního prostředí v MAS Nad Prahou  

Priorita 5 – Podpora drobných podnikatelů a regionálních produktů 

Priorita 6 – MAS Nad Prahou, o.p.s. – nositel spolupráce 

Byly stanoveny cíle jednotlivých priorit a také opatření včetně plánovaných aktivit a 

cílových skupin a také předpokládaných možností financování.  

Další dopracování SCLLD na území MAS nad Prahou bude probíhat v roce 2015.  

 

  



Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí MAS Nad Prahou 

Jedenáct obcí (Bašť, Klíčany, Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Měšice, 

Mratín, Přezletice, Veliká Ves, Vodochody a Zlonín), které jsou zapojeny v MAS Nad 

Prahou se spojilo a podalo prostřednictvím MAS Nad Prahou o.p.s. společnou žádost 

o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy na rekonstrukci a 

výstavbu 34 autobusových zastávek. V měsíci srpnu roku 2014 projekt vyvrcholil 

kolaudací a předáním do užívání 34 nových zastávek s novými zpevněnými plochami 

nástupišť a přístřešky včetně informačních vitrín, laviček a nových označníků 

zastávek v celkové hodnotě přes 10 mil. Kč. 

Samostatně by většina obcí zapojených do projektu nemohla investici realizovat, 

protože podmínkou pro předložení žádosti o dotaci byla minimální výše projektu 1 

mil. Kč. Spojením obcí se dosáhlo předpokládané výše investice 10 mil. Kč. 

Nositelem projektu byla MAS Nad Prahou o.p.s., která zpracovala a předložila žádost 

o dotaci a v době udržitelnosti projekt administruje. O přidělení dotace rozhodl Výbor 

Regionální rady na sklonku roku 2013, fyzická realizace byla dokončena v srpnu roku 

2014 kolaudací 33 zrekonstruovaných a 1 zcela nové autobusové zastávky. Projekt 

byl administrativně velmi náročný, stavbou bylo dotčeno více jak 50 pozemků, 

stavební řízení probíhalo na 2 speciálních stavebních úřadech, stanoviska 

předkládalo na 30 dotčených orgánů státní správy nebo dalších účastníků řízení a 5 

obecných stavebních úřadů, bylo uzavřeno na 30 smluvních dokumentů a žádost o 

dotaci měla více jak 500 stran. Největší překážkou bylo předložení garance 

udržitelnosti projektu poskytovateli dotace, ale i tu se v rekordně krátkém čase 

podařilo překonat, především díky osobní angažovanosti starostů jednotlivých obcí 

v projektu, kteří plnili sliby, které v době přípravy projektu nebyly smluvně podpořené. 

Přínosem projektu je významná investice do infrastruktury pro veřejnou dopravu, 

která přispívá ke zvýšení bezpečnosti cestujících, ke zvýšení jejich komfortu při 

využívání prostředků hromadné dopravy a v neposlední řadě ke zlepšení vzhledu 

veřejných prostranství.  

  
Fotodokumentace – Rekonstrukce a výstavba zastávek - 2014 

  
 

  



Setkání sousedů nad Prahou 

Jednou z podmínek získání dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoje 

venkova ČR na období 2007 - 2013 Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace 

a provádění bylo uskutečnění tréninkové výzvy.  

MAS Nad Prahou si vyzkoušela organizaci výběrového řízení na společenskou, 

propagační a informační akci – Setkání sousedů. Ve výběrovém řízení zvítězila 

líbeznická Stonožka ve spolupráci s občanským sdružením Bašť se baví.  

Snahou organizátorů bylo zapojit co nejvíce subjektů, kteří tvoří a jsou činné na 

území MAS Nad Prahou (ZŠ, MŠ, ZUŠ, ochotníci, volnočasové spolky,…) 

Akce se uskutečnila 27. 4. 2014 v nádherném prostředí YARD RESORT v Předboji, 

který je partnerem MAS Nad Prahou a prostory pro akci poskytl na nekomerčním 

základě. K dispozici byla dvoupodlažní budova Sýpky, pro pohybové aktivity 

tělocvična, tvořilo se v Zumba baru, součástí komplexu byl i krásný výstavní prostor v 

Konírně a příjemná kavárna. Návštěvníci si mohli také odpočinout a ochutnat 

výbornou kuchyň restaurace Ke tvrzi.  

Akce byla určena pro širokou veřejnost, každý si zde našel, co ho zajímalo. Cílem 

bylo přiblížit návštěvníkům, co se děje v regionu MAS Nad Prahou. Aktivně se 

zapojily jak jednotlivé obce, tak příspěvkové organizace, spolky, podnikatelé i 

jednotlivci.  

Jeden programový blok byl celý zaměřený na vystoupení a ukázky činností 

základních uměleckých škol nebo zájmových sdružení a spolků. Také nechyběly 

přednášky a promítání fotografií pro dospělé a seniory v Kavárně. Pro děti byly 

přichystány výtvarné workshopy a různé zábavné i sportovní venkovní aktivity. 

Návštěvníci si mohli také prohlédnout expozici o obcích regionu, která byla 

připravena ve spolupráci s Oblastním muzeem Brandýs nad Labem a v neposlední 

řadě výstavu prací dětí z MŠ, ZŠ a ZUŠ na téma Můj život v regionu nad Prahou. 

Vše bylo zakončeno Tančírnou pro dospělé a Večerním kinem pro děti.   

 

  
Fotodokumentace – Setkání sousedů nad Prahou – duben 2014 

  



XCO Beckov 

V sobotu 3. května 2014 se začala psát historie cyklistického závodu na horských 
kolech pod záštitou MAS Nad Prahou. V rámci závodu XCO Beckov Eurobike Praha 
se konalo historicky první Mistrovství MAS Nad Prahou, v jehož rámci jsme hledali 
nejlepší cyklisty v regionu.  

I v relativně nepříznivém počasí (zamračeno, větrno a 4°C) našlo cestu na perfektně 
připravenou trať na Beckově na 140 závodníků v dětských kategoriích, z našeho 
regionu bylo přihlášeno celkem 29 bikerů a bikerek.   

V odpoledním závodě juniorů a dospělých startovalo celkem 69 cyklistů a cyklistek, 
z toho 27 závodníků bylo z regionu Nad Prahou. Pro tento ročník organizátor, 
cyklistický oddíl TJ Sokol Veltěž, připravil několik novinek. Ubylo asfaltových přejezdů 
a také loňská podélná škarpa byla vypuštěna. Základem okruhu zůstala technická 
pasáž, ve které šlo hlavně o ovládání kola, o změny rychlosti, směru a intenzity jízdy, 
zbytek okruhu byl pak „odpočinkovější“ pro uklidnění tepové frekvence a ocenili ho 
zejména tempaři.  

Každý účastník Mistrovství obdržel malý dárek v barvách MAS Nad Prahou, první tři 
v každé kategorii velké poháry a věcné ceny. Celkem bylo rozdáno neuvěřitelných 
138 pohárů a 12 sad medailí. Vítěz byl přímo na stupních vítězů oblečen do 
slušivého unikátního dresu Mistra MAS Nad Prahou, samozřejmě jak jinak, v barvách 
MAS Nad Prahou.  

Mistry MAS Nad Prahou se ve svých kategoriích stali Tadeáš Winter (Zdiby), Petr 
Váňa (Líbeznice), Petr Nový (Bašť), Magdalena Mišoňová (Sedlec), Martina 
Červenková (Bašť), Štěpán Bulvas (Sedlec), Michaela Cucová (Bašť), Matyáš 
Červenka (Bašť), Kryštof Král (Klecany), Petr Cuc ml. (Bašť), Veronika Mišoňová 
(Sedlec), Jakub Bejšák (Kostelec nad Labem), Matěj Kdýr (Odolena Voda), Viktor 
Pudil (Klecany) a Veronika Křížová (Bašť). 

  

Fotodokumentace XCO Beckov – květen 2014 

  



5 KONTAKTY 

Jedním ze stěžejních informačních zdrojů společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. jsou 

webové stránky www.nadprahou.eu. Návštěvníci na nich získají podrobné informace 

o regionu, včetně aktualit, nebo kalendáře kulturních, společenských a sportovních 

akcí. Místní akční skupina přináší informace o realizovaných a připravovaných 

projektech, zápisy z jednání všech orgánů.  
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