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

Shromáždění starostů 

Zápis z 8. zasedání shromáždění starostů 

konaného dne 25. 11. 2015, 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 15 starostů (z celkového počtu všech 32 starostů 

shromáždění), takže shromáždění není usnášeníschopné. 

  

Určení zapisovatele 

Předsedající určil zapisovatelkou Ing. Ivu Cucovou, MBA 

Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu.  

1. Zpráva o závodu XCO Beckov (P. Mišoň) a žádost o podporu v dalším roce 

2. Zpráva o činnosti MAS v roce 2015 

3. Standardizace 

4. Výzvy pro programové období 2014-2020 

5. Alokace finančních prostředků 

6. Příspěvky partnerů pro rok 2016 

7. Plán činnosti MAS v roce 2016 

8. Různé, diskuze 

 

1. Zpráva o závodu XCO Beckov a žádost o podporu 

Předsedající přivítal zástupce partnera MAS Nad Prahou z TJ Sokol Veltěž, pana Pavla Mišoně, který 

přítomné starosty seznámil s výsledky 2. ročníku cyklistického mistrovství MAS Nad Prahou a zároveň 

požádal o finanční a organizační podporu v roce 2016. Výše finanční podpory v příštím roce by měla činit 60 

tis. Kč. 

 

Dostavili se další 2 starostové, počet přítomných dosáhl počtu 17 (z celkového počtu všech 32 starostů 

shromáždění), takže shromáždění je usnášeníschopné. 

 

2. Zpráva o činnosti MAS Nad Prahou o.p.s. v roce 2015 

Ředitelka společnosti informovala přítomné partnery o činnosti v roce 2015. 

Leden – duben: Projekt spolupráce/podpořeno SZIF 270 tis. Kč 

Únor: audit společnosti, výroční zpráva společnosti 

Březen: Seminář pro NNO 

Květen: Cyklistické mistrovství/podpořeno FHSK 40 tis. Kč 

Září – listopad: Dopracování strategie/podpořeno SK 67 tis. Kč 

Říjen: Společně nad Prahou/pro DSO Region povodí Mratínského potoka/podpořen DSO Region povodí 

Mratínského potoka MMR 136 tis. Kč 

Listopad: 1. MZoU projektu zastávky/4 pojistné události 

Listopad: podání žádostí o podporu na MŠMT/cca 3 mil. Kč 

Předsedající poděkoval starostovi Zdib panu J. Tvrdému za pomoc při získávání dotace na uspořádání 

cyklistického mistrovství MAS Nad Prahou. 

Návrh usnesení:  

Shromáždění starostů bere na vědomí zprávu ředitelky společnosti o činnosti MAS Nad Prahou o.p.s. 

v roce 2015.  

Výsledek hlasování:   17 pro 0 proti  0 se zdrželi                                       

Usnesení č. 1/008/SS bylo schváleno. 



3. Standardizace 

Předsedající informoval přítomné o postupu v získání certifikátu v rámci tzv. standardizace MAS. 

Dále seznámil přítomné s novým Rozhodnutím zakladatelů o změně zakládací smlouvy z 26. 10. 2015, které 

bylo zakladateli přijato proto, aby zakladatelské dokumenty společnosti byly v souladu s Metodikou 

standardizace Místních akčních skupin pro období 2014 – 2020. 

Dále byl představen nový Statut společnosti a Místní akční skupiny, který schválila Správní rada 4. 11. 2015 

proto, aby byl v souladu s Metodikou standardizace Místních akčních skupin pro období 2014 - 2020. 

Návrh usnesení:  

Shromáždění starostů bere na vědomí Rozhodnutí zakladatelů o změně zakládací smlouvy z 26. 10. 2015 a 

Statut MAS Nad Prahou o.p.s. z 4. 11. 2015 

Výsledek hlasování:   17 pro 0 proti  0 zdrželi se 

Usnesení č. 2/008/SS bylo schváleno. 

 

Dostavili se další 2 starostové, počet přítomných dosáhl počtu 19 (z celkového počtu všech 32 starostů 

shromáždění), takže shromáždění je nadále usnášeníschopné. 

 

4. Výzvy na programové období 2014 – 2020 

5. Alokace finančních prostředků na výzvy 

Ředitelka společnosti představila navržená opatření (výzvy/fische) programových rámců Integrovaného 

operačního programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a operačního programu Zaměstnanost (OP 

Z). 

 Na kole do zaměstnání, škol a za službami 

 Formální i zájmové vzdělávání po celý život 

 Místa pro setkávání a řešení krizí 

 Žijí tady s námi 

 Investice do sociální ekonomiky 

 Do lesa za aktivním odpočinkem 

 Podporu na trhu zemědělských produktů 

 Podpora nezemědělských činností 

 Rozvoj zemědělského podnikání 

 Sociální a komunitní služby nadosah 

 Neinvestice do podnikání 

 Prostor pro rodinu, zájmy i práci 

Pro MAS Nad Prahou je na opatření v rámci IROP alokováno 75,117 mil. Kč, v rámci PRV 16,888 mil. Kč 

(bez projektu spolupráce) a v rámci OPZ 14,729 mil. Kč. 

Návrh usnesení:  

Shromáždění starostů bere na vědomí návrh opatření CLLD a informaci o alokacích do jednotlivých 

programových rámců. 

Výsledek hlasování:   19 pro 0 proti  0 zdrželi se 

Usnesení č. 3/008/SS bylo schváleno. 

 

 

6. Příspěvky partnerů pro rok 2016 

Předsedající navrhl přítomným, aby návrh příspěvků partnerů na rok 2016 pro Valnou hromadu zůstal ve výši 

roku 2015. 

Návrh usnesení:  

Shromáždění starostů schvaluje návrh výše příspěvků na rok 2016 pro Valnou hromadu následovně: obce 

do 600 obyvatel 1 000 Kč, obce do 1 000 obyvatel 2 000 Kč, obce do 3 000 obyvatel 5 000 Kč, obce do 

10 000 obyvatel 9 000 Kč a obce nad 10 000 obyvatel 15 000 Kč.  

Výsledek hlasování:   19 pro 0 proti  0 zdrželi se 

Usnesení č. 4/008/SS bylo schváleno. 

 

7. Plán činnosti Společnosti na rok 2016 

Ředitelka společnosti informovala Valnou hromadu o aktivitách Společnosti na rok 2016: 

 Realizace MAP v ORP Neratovice, Kralupy nad Vltavou a Brandýs nad Labem 

Ředitelka společnosti informovala Valnou hromadu o aktivitách MAS na rok 2016: 



 Podání žádosti o schválení strategie na MMR, SZIF a MPSV (po získání certifikátu) 

 Vyhlášení 1. výzev dle harmonogramu 

Návrh usnesení:  

Shromáždění starostů bere na vědomí plán činnosti Společnosti a MAS na rok 2016. 

Výsledek hlasování:   19 pro 0 proti  0 zdrželi se 

Usnesení č. 5/008/SS bylo schváleno. 

 

Jednání opustil 1 starosta, počet přítomných dosáhl počtu 18 (z celkového počtu všech 32 starostů 

shromáždění), takže shromáždění je nadále usnášeníschopné. 

 

8. Různé, diskuze 

Předseda Shromáždění starostů otevřel diskusi o podobě pravidelných akcí Dny/Den Nad Prahou. Starosta 

Klecan navrhl, aby akce probíhali vždy na jiném místě ve spojení s tradičními akcemi organizovanými 

příslušnou obcí. Předsedající navrhl, aby se jednotlivé obce do konce ledna 2016 přihlásili o pořádání Dne 

Nad Prahou při některé ze svých plánovaných akcí v nejbližších letech. 

Návrh usnesení:  

Shromáždění starostů ukládá starostům obcí MAS Nad Prahou, aby do konce ledna 2016 podali své 

návrhy na organizaci Dne Nad Prahou v letech 2016 až 2020. 

Výsledek hlasování:   18 pro 0 proti  0 zdrželi se 

Usnesení č. 6/008/SS bylo schváleno. 

 

Předseda Shromáždění starostů otevřel diskusi o potřebách sociálních služeb pro seniory a o možnostech 

společného projektu domova seniorů či souboru bytů s pečovatelskou službou. Starosta Klecan potvrdil, že 

se jeho město stále věnuje myšlence vybudování takového zařízení s investicí soukromého subjektu. 

Podobnou informaci připojil i starosta Kostelce nad Labem. Účastníci se shodli, že hlavním bodem příštího 

jednání Shromáždění starostů má být toto téma. Uvedení zástupci samospráv připraví pro toto jednání 

prezentaci uvažovaných projektů. Zároveň předsedající navrhl, aby jednotlivé obce vytvořily svou analýzu 

potřeb a aktuálních možností a předložily ji na nejbližším jednání. 

 Návrh usnesení:  

Shromáždění starostů ukládá starostům obcí MAS Nad Prahou, aby do konce ledna 2016 vytvořily a 

předložily své analýzy potřeb a aktuálních možností sociálního bydlení pro seniory. 

Shromáždění starostů schvaluje návrh na uspořádání jednání o projektech sociálního bydlení pro seniory 

v prvních měsících roku 2016. 

Výsledek hlasování:   18 pro 0 proti  0 zdrželi se 

Usnesení č. 7/008/SS bylo schváleno. 

 

 

Zapisovatel:    Ing. Iva Cucová, v.r. 

 

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


