
MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice 

Shromáždění starostů 

Zápis ze  4. zasedání shromáždění starostů 

konaného dne 20.  3. 2014, od 15:00 hodin v sídle Obecního úřadu Líbeznice 

  

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Zahájení zasedání 

Zasedání Shromáždění starostů (dále též jako „shromáždění“) bylo zahájeno v 15.00 hodin 

předsedou Shromáždění starostů MAS Nad Prahou o.p.s. Mgr. Martinem Kupkou (dále též jako 

„předsedající“).  

  

Předsedající zasedání konstatoval, že přítomno je 21 starostů (z celkového počtu všech 29 starostů 

shromáždění), takže shromáždění je usnášeníschopné. 

  

1) Určení zapisovatele 

Předsedající určil zapisovatelkou Ing. Ivu Cucovou. 

 

2) Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Doplnění nebo změnu programu nikdo 

nenavrhl. 

Návrh usnesení:  

Shromáždění starostů schvaluje následující program zasedání: 

1. Geoportály – informace o území na dosah ruky i pro veřejnost (prezentace novinek a 

příkladů dobré praxe v oblasti geoinformačních systémů) 

2. Projekt podpory meziobecní spolupráce DSO Region povodí Mratínského potoka a jeho 

propojení s MAS  

3. Přehled dosavadní činnosti (připravenost na certifikaci MAS - audit, výroční zpráva, 

kancelář) 

4. Představení týmu pracovníků MAS Nad Prahou o.p.s.  

5. Zapojení měst a obcí do zpracování strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

(organizace dotazníkového šetření) 

6. Podpora cyklistického závodu XCO Beckov  

7. Příprava Setkání sousedů nad Prahou 

8. Různé 

Výsledek hlasování:   Pro   21   Proti    0 Zdrželi se   0   

Usnesení č. 1/004/SS bylo schváleno. 

 

Geoportály – informace o území na dosah ruky i pro veřejnost (prezentace novinek a příkladů 

dobré praxe v oblasti geoinformačních systémů) 

Předsedající přivítal a předal slovo zástupcům společnosti Gepro, paní Radce Knězů a Bc. 

Michalovi Humlovi, kteří prezentovali systém MYSIS, který obcím umožňuje snadnou správu a 

aktualizaci pasportů technické infrastruktury, výběru místních poplatků a dalších údajů. 

 

Projekt podpory meziobecní spolupráce DSO Region povodí Mratínského potoka a jeho 

propojení s MAS  

Předsedající přítomné informoval o vzniku druhého realizačního týmu v rámci projektu Meziobecní 

spolupráce pro území ORP Brandýs nad Labem. Dobrovolný svazek obcí Region povodí 



Mratínského potoka se tak stal smluvním partnerem SMO pro realizaci projektu Meziobecní 

spolupráce na dvou území ORP – Neratovice a Brandýs nad Labem, čímž bude pokryto celé území 

MAS Nad Prahou a výstupy projektu budou moci být využity pro tvorbu Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje. 

 

Přehled dosavadní činnosti (připravenost na certifikaci MAS - audit, výroční zpráva, 

kancelář) 

Ředitelka MAS Nad Prahou I. Cucová informovala přítomné o otevření kanceláře MAS, která se 

nachází na adrese Mělnická 275, Líbeznice a o probíhajícím auditu účetní závěrky za rok 2013. Tím 

jsou splněny dvě z několika podmínek pro standardizaci MAS. Další podmínkou je schválení 

usnesení obcí o připojení správního území do územní působnosti MAS Nad Prahou pro období 

2014 – 2020. I. Cucová zašle všem starostům přesný text usnesení a odkaz na metodiku certifikace 

jako podpůrný argument pro jednání se zastupiteli obcí. 

Dále I. Cucová zmapovala průběh realizace projektu Rekonstrukce a výstavba autobusových 

zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou, který byl podpořen dotací ve výši 9,1 mil. Kč z ROP 

NUTS II Střední Čechy. V současné době je podepsána smlouva o dotaci, smlouva o úvěru ve výši 

9,1 mil. Kč na předfinancování dotace s Českou spořitelnou, Česká spořitelna poskytla ve stejné 

výši i bankovní záruku jako garanci udržitelnosti a probíhá zadávací řízení na výběr zhotovitele. 

Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek se sejde ve čtvrtek 3. 4. 2014. Poté budou všichni 

starostové obcí zapojených do projektu informováni o dalším postupu. 

MAS v uplynulém období zpracovala dvě žádosti o dotace z ROP NUTS II Střední Čechy – pro 

obec Hovorčovice a pro obce Kojetice. 

 

Představení týmu pracovníků MAS Nad Prahou o.p.s.  

Iva Cucová přítomné informovala o získání dotace pro MAS z Operačního programu technická 

pomoc na zpracování strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Prostředky dotace jsou 

určené prioritně na mzdové náklady, což umožnilo na období do 31. 8. 2014 rozšířit pracovní tým 

MAS Nad Prahou o ing. Miriam Kupkovou, Bc. Ivu Sieberovou a Petra Doubravu. Jmenovaní byli 

přítomným představeni. 

 

Zapojení měst a obcí do zpracování strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen 

SCLLD) - organizace dotazníkového šetření 

Iva Cucová požádala přítomné starosty o maximální vstřícnost při získávání dat pro zpracování 

SCLLD, v nejbližší době budou obcím rozesílány dotazníky a žádosti o poskytnutí nejrůznějších 

informací, které není možné získat z centrálních zdrojů. 

 

Podpora cyklistického závodu XCO Beckov  

Cyklistický závod XCO Beckov je organizován partnerem MAS Nad Prahou - TJ Sokol Veltěž – 

jako Mistrovství MAS Nad Prahou. Koná se 3. 5. 2014, obce obdrží plakát k uveřejnění na obecních 

webech a v obecních zpravodajích, ředitelka MAS požádala přítomné o dodržení splatnosti faktur 

příspěvků na podporu tohoto závodu, která je 21. března 2014. 

 

Příprava Setkání sousedů nad Prahou 

Předsedající představil M. Kupkovou a L. Megerovou ze sdružení spolků Stonožka a Bašť se baví, 

které organizují Setkání sousedů nad Prahou – velkou společenskou akci, v jejímž rámci se budou 

prezentovat partneři MAS Nad Prahou i další subjekty působící na území MAS. M. Kupková 

seznámila přítomné s programem, publicitou akce a požádala přítomné o spolupráci při zajištění 

informovanosti občanů, o získávání darů do tomboly, o kontaktování podnikatelů na území MAS a 

o finanční nebo jinou formu podpory akce. 

 

Různé 

Starostka Panenských Břežan L. Loukotová informovala přítomné, že žádná z navrhovaných 



cyklotras v rámci území MAS nebyla zahrnuta do Cyklogenerelu Středočeského kraje. 

Předsedající informoval přítomné o postupu prací na MÚK Zdiby. 

Návrh usnesení:  

Shromáždění starostů bere na vědomí informace o činnosti MAS Nad Prahou uvedené v zápise. 

Výsledek hlasování:   Pro   21   Proti   Proti    0 Zdrželi se   0   

Usnesení č. 2/004/SS bylo schváleno. 

 

 

 

Zapisovatel:    Ing. Iva Cucová, v. r. 

 

Předseda Shromáždění starostů: Mgr. Martin Kupka, v.r.  


