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

Shromáždění starostů 

Zápis z  5. zasedání shromáždění starostů 

konaného dne 17. 6. 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 16 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: 

Navržený program: 

1.   Zpráva o průběhu Setkání sousedů Nad Prahou a cyklistického závodu XCO Beckov  

2.   Zpráva o realizaci projektu MAS Nad Prahou „Autobusové zastávky“ 

3.   Závěrečné vyhodnocení projektu SZIF "Pro rozvoj nad Prahou" 

4.   Další dotační příležitosti (žádosti na Fondy SK, projekt Farní zahrady Odolena Voda, možnosti dotací z 

MŠMT a OPŽP) 

5.   Příprava certifikace a integrované strategie území MAS Nad Prahou  

6.   Kulatý stůl pro formulování cílů strategie za veřejný sektor 

7.   Různé 

Výsledek hlasování:   Pro   16   Proti    0 Zdrželi se   0   

Usnesení č. 1/005/SS bylo schváleno. 

 

Zpráva o průběhu Setkání sousedů Nad Prahou a cyklistického závodu XCO Beckov  

V měsíci dubnu proběhla společenská akce Setkání sousedů nad Prahou v prostorách YARD Resortu 

Předboj. Akce byla podpořena dotací SZIF, opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění ve 

výši 50 tis. Kč, jednalo se o povinný výstup. Zprávu o akci podala zástupkyně hlavního organizátora, o.s. 

Stonožka Líbeznice, paní Miriam Kupková. 

V měsíci květnu se uskutečnilo 1. cyklistické mistrovství MAS Nad Prahou v rámci závodu pořádaného TJ 

Sokol Veltěž. Závodu se účastnilo necelých 200 závodníků v dětských kategoriích a necelá stovka závodníků 

juniorských a dospělých kategorií. Zprávu podala paní Iva Cucová, která zároveň navrhla, aby akce byla 

podpořena i v dalším roce. V rozpravě vyslovili přítomní souhlas s podporou dalšího ročníku cyklistického 

závodu XCO Beckov, který bude ve stejné výši 50 000 Kč. 

 

Zpráva o realizaci projektu MAS Nad Prahou „Autobusové zastávky“ 

Firma Červenka Bohumil – BČ s. r. o. z Neratovic zahájila práce na realizaci projektu Rekonstrukce a 

výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou, který byl podpořen dotací ROP NUTS II 

Střední Čechy ve výši 9,1 mil. Kč. Rekonstruováno bude 33 zastávek v 11 obcích, bude postavena 1 zcela 

nová zastávka. Fyzická realizace projektu by měla být ukončena do konce prázdnin, monitorovací zprávu a 

žádost o platbu musí být podána do 24. 10. 2014. Zprávu o projektu podala paní Iva Cucová. 



 

Závěrečné vyhodnocení projektu SZIF "Pro rozvoj nad Prahou" 

Dnem 13. 6. 2014 byla ukončen projekt Pro rozvoj nad Prahou, který byl podpořen dotací SZIF ve výši 496 

tis. Kč v rámci opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění. Dotační prostředky umožnili 

nastavení implementačních struktur místní akční skupiny a zahájení analytických prací na zpracování 

integrované strategie území MAS Nad Prahou. Zároveň byly založeny webové stránky a proběhla tréninková 

výzva, jejímž výsledkem byla akce Setkání sousedů nad Prahou. Zprávu podala ředitelka MAS Nad Prahou 

Iva Cucová. 

 

Další dotační příležitosti (žádosti na Fondy SK, projekt Farní zahrady Odolena Voda, možnosti dotací 

z MŠMT a OPŽP) 

MAS Nad Prahou podala žádosti o poskytnutí dotací z fondů Středočeského kraje, aktivně vyhledává zdroje 

financování projektu Zpřístupnění Farní zahrady v Odolene Vodě. 

 

Příprava certifikace a integrované strategie území MAS Nad Prahou  

V rámci finanční podpory OPTP Výzva č. 2 získala MAS Nad Prahou finanční prostředky na vytvoření týmu 

pro zpracování integrované strategie území MAS Nad Prahou. Její zpracování a schválení MMR ČR je 

nezbytné pro čerpání prostředků z operačních programů v období 2014 – 2020. Nezbytnou podmínkou pro 

předložení strategie ke schválení je získání osvědčení o standardizaci. Výzvu na příjem žádostí o 

standardizaci očekává MAS na podzim roku 2014. Informaci podala ředitelka MAS Nad Prahou Iva Cucová. 

 

Kulatý stůl pro formulování cílů strategie za veřejný sektor 

Z následné rozpravy přítomných starostů vyplynuly tyto potřeby obcí, které budou zapracovány do návrhové 

části strategie MAS Nad Prahou. 

 Dobudování technických sítí 

 Opravy místních komunikací 

 Zvýšení kapacity zařízení předškolní výchovy a základních škol 

 Budování kapacit pro volnočasové aktivity 

 Podpora vzniku nových pracovních míst 

 Rozšíření nabídky služeb v obcích 

 Vybudování cyklostezek a značení cyklotras v regionu 

 Ochrana životního prostředí 

 

Různé 

Návrh usnesení:  

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

Výsledek hlasování:   Pro   16      Proti    0 Zdrželi se   0   

Usnesení č. 2/005/SS bylo schváleno. 

 

 

 

Zapisovatel:    Ing. Iva Cucová, v.r. 

 

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


