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

Shromáždění starostů 

Zápis z 7. zasedání shromáždění starostů 

konaného dne 21. 5. 2015, od 14:00 hodin v sídle Centra volného času Měšice 

  

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Zahájení zasedání 

Zasedání Shromáždění starostů (dále též jako „shromáždění“) bylo zahájeno ve 14.00 hodin 

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

„předsedající“).  

  

Předsedající zasedání konstatoval, že přítomno je 12 starostů (z celkového počtu všech 32 starostů 

shromáždění), takže shromáždění není usnášeníschopné. 

  

1) Určení zapisovatele 

Předsedající určil zapisovatelkou Ing. Ivu Cucovou, MBA. 

 

2) Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Z důvodu nepřítomnosti zástupců Našeho 

regionu neproběhne prezentace periodika I. Cucová navrhla rozšíření bodu 5 o animaci škol 

v regionu, doplnění programu o informaci o Konferenci Dny nad Prahou a vypuštění prezentace 

NNO Bydlení s rozumem z důvodu nepřítomnosti zástupců společnosti. 

1. Vyhlášení soutěže M-Regionu o Nejlepší radniční zpravodaj 

2. Prezentace Středočeské televize  

3. Zpráva o činnosti MAS v 1. pololetí 2015 

4. Alokace operačních programů pro MAS Nad Prahou 

5. Místní akční plány pro ORP Neratovice, ORP Brandýs nad Labem, animace 

6. Konference Dny nad Prahou 

7. Různé, diskuze¨ 

 

Vyhlášení soutěže M-Regionu o Nejlepší radniční zpravodaj 

Předsedající přivítal zástupce M-regionu, CVČ a SOA v Praze, kteří byly členy poroty soutěže o 

Nejlepší radniční zpravodaj roku 2014. Soutěž byla podporována MAS Nad Prahou. Nejlepším 

měsíčníkem se stal Zpravodaj města Čelákovice. Druhým nejlepším radničním měsíčníkem se stala 

Mělnická radnice, následovaná Životem Úval. Kategorii občasníků ovládl Březiněvský zpravodaj, 

před Jenštejnským občasníkem a Tišickými rozhledy. V kategorii hlasování čtenářů zvítězil o pouhé 

čtyři hlasy Baštěcký zpravodaj. Druhý skončil zpravodaj Naše vesnice (Husinec – Řež). Pan Mgr. 

Jaroslav Svoboda z M-Regionu všem přítomným oceněným předal diplom spolu s drobnými 

cenami. Více informací na http://www.m-region.cz/index.php?rubrika=aktualne&clanek=soutez-o-

nejlepsi-radnicni-zpravodaj-vyhraly-celakovice-uspech-slavi-i-v-brezinevsi 

Po pořízení společné fotografie zástupců obcí a měst, kteří si odnášeli ocenění v soutěži o Nejlepší 

radniční zpravodaj, požádala o slovo Mgr. Iveta Kameníková ze společnosti Svět dětí na dlani. Ta 

provozuje Centrum volného času Měšice, které bylo hostitelem konaného shromáždění starostů 

MAS Nad Prahou. Mgr. Kameníková poděkovala přítomným za podporu akce Měšický jarmark, 

kterou CVČ uspořádalo v dubnu a která přilákala na dva tisíce návštěvníků. 

http://www.m-region.cz/index.php?rubrika=aktualne&clanek=soutez-o-nejlepsi-radnicni-zpravodaj-vyhraly-celakovice-uspech-slavi-i-v-brezinevsi
http://www.m-region.cz/index.php?rubrika=aktualne&clanek=soutez-o-nejlepsi-radnicni-zpravodaj-vyhraly-celakovice-uspech-slavi-i-v-brezinevsi


 

Prezentace Středočeské televize  

 

Zpráva o činnosti MAS v 1. pololetí 2015 

Ředitelka MAS Nad Prahou Iva Cucová poskytla stručný přehled aktivit MAS v prvním pololetí 

roku 2015: 

 projekt spolupráce s dalšími 12 středočeskými MAS na téma Evaluace a monitoring strategií 

MAS Středočeského kraje, podpořeno SZIF v rámci 22. kola PRV částkou 500 tis. Kč pro 

MAS Nad Prahou 

 uspořádání semináře pro NNO na téma transformace na spolky dle nového občanského 

zákoníku 

 podání žádosti o standardizaci 

 zapojení 11 obcí do projektu Ukliďme Česko 

 příprava projektu cyklotras regionu MAS Nad Prahou 

 dokončení administrace projektu Nákupu zametacího stroje pro DSO Region povodí 

Mratínského potoka 

 získání dotace na pořádání cyklistického mistrovství MAS Nad Prahou 

 příprava dotační žádosti z OPŽP na realizaci projektu Zpřístupnění farské zahrady 

v Odolene Vodě 

 vydání a ověření výroční zprávy MAS Nad Prahou za rok 2014 

 zahájení další etapy prací na SCLLD (strategie komunitně vedeného místního rozvoje) – 

implementační a finanční část 

 řešení pojistných událostí na majetku MAS Nad Prahou pořízených z ROP NUTS II Střední 

Čechy – autobusové zastávky 

 

Alokace operačních programů pro MAS Nad Prahou 

Dle předběžných výpočtů NS MAS ČR je pro MAS Nad Prahou možné očekávat následující 

finanční prostředky pro období 2014 – 2020 + 3 

 OPZ 20,380 mil. Kč 

 IROP 75,624 mil. Kč 

 PRV 15,645 mil. Kč 

 OPVVV (animace) 1,638 mil. Kč 

 režijní náklady (IROP) 11,959 mil. Kč 

 

Místní akční plány pro ORP Neratovice, ORP Brandýs nad Labem, animace 

MAS Nad Prahou podá v letošním roce žádost o dotaci z OPVVV na tvorbu MAP v ORP 

Neratovice a jedná se zástupci ORP Brandýs nad Labem a MAS v tomto regionu o participaci na 

projektu MAP v ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Další jednání proběhnou 12. 6. 2015 

v Brandýse. Více na http://www.nadprahou.eu/dokumenty/shromazdeni-starostu/ . 

 

 

 

http://www.nadprahou.eu/dokumenty/shromazdeni-starostu/


Konference Dny nad Prahou 

MAS Nad Prahou se bude podílet na realizaci Konference Dny nad Prahou ve spolupráci s DSO 

Region povodí Mratínského potoka, který na projekt získal dotaci MMR z Podpory obnovy a 

rozvoje venkova. Bližší informace na http://www.nadprahou.eu/dokumenty/shromazdeni-starostu/ 

 

Různé, diskuze 

 

Zapisovatel:    Ing. Iva Cucová,  ……..…………………… 

 

Předseda Shromáždění starostů: Mgr. Martin Kupka …………………………..  

http://www.nadprahou.eu/dokumenty/shromazdeni-starostu/

