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

Shromáždění starostů 

Zápis z 9. zasedání shromáždění starostů 

konaného dne 21. 1. 2016, od 14:00 hodin v sídle Obecního úřadu Líbeznice 

  

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Zahájení zasedání 

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

ředitelkou společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. Ing. Ivou Cucovou, MBA (dále též jako 

„předsedající“).  

  

Předsedající zasedání konstatovala, že přítomno je 15 starostů (z celkového počtu všech 32 starostů 

shromáždění), takže shromáždění není usnášeníschopné. 

  

Určení zapisovatele 

Zapisovatelkou byla určena Ing. Iva Cucová, MBA 

Schválení programu 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu.  

1. Projekt cyklostezek regionu MAS Nad Prahou 

2. Projekty Místních akčních plánů rozvoje školství 

3. Různé, diskuze 

 

1. Projekt cyklostezek regionu MAS Nad Prahou 

Předsedající přivítala pana M. Landu ze společnosti Turistické značení a Ing. P. Cuce z CTB, kteří 

budou připravovat projekt značení sítě cyklistických tras na území regionu MAS Nad Prahou. 

Zároveň připomněla již přijatá usnesení k realizaci projektu (2/002/SS z 6. 5. 2013 a 6/006/SS z 25. 

11. 2014). Předsedající představila připravený návrh sítě a předala slovo M. Landovi, aby vysvětlil 

další postup prací. K prezentovanému návrhu sítě mohou starostové zaslat připomínky do 31. 1. 

2016. Na základě těchto připomínek bude v jarních měsících zpracován upravený návrh sítě, který 

následně starostové schválí a tento návrh bude rozpracován do podoby, aby MAS Nad Prahou 

mohla podat v roce 2016/2017 žádost o dotaci ze Středočeského fondu cestovního ruchu na podporu 

rozvoje rekreační cyklistiky. 

 

2. Projekty Místních akčních plánů rozvoje školství 

Předsedající přítomné informovala, že žádosti MAS Nad Prahou o podporu projektů Místních 

akčních plánů rozvoje školství v ORP Kralupy nad Vltavou a ORP Neratovice i žádost Města 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav o podporu projektu Místních akčních plánů rozvoje školství 

v ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a 

přijatelnosti. Projekt v ORP Neratovice byl zahájen 4. 1. 2016 s předpokládaným ukončením 31. 5. 

2017. V ORP Kralupy byl projekt zahájen 15. 1. 2016 s předpokládaným ukončením 14. 6. 2017. 

Předsedající představila přítomným koordinátorky projektů – Ing. M. Kupkovou pro ORP 

Neratovice a Bc. I. Sieberovou pro ORP Kralupy. Realizační tým byl doplněn o asistentku Kateřinu 

Novákovou.  

MAS Nad Prahou se zároveň podílí na projektu pro ORP Brandýs nad Labem prostřednictvím Bc. 

Ivy Sieberové, která bude zajišťovat sběr dat a analýzu ve školách ORP Brandýs nad Labem, které 

jsou na území MAS Nad Prahou. Odborným garantem pro oblast mateřských škol ředitelka MŠ 

Líbeznice, paní Bc. M. Podlipná a do Řídícího výboru MAPje nominován zástupce MAS Nad 



Prahou. 

 

3. Různé, diskuze 

Předsedající připomněla přítomným úkoly z minulého jednání Shromáždění starostů MAS Nad 

Prahou: 

 Podání návrhů na organizaci Dnů Nad Prahou v letech 2016 – 2020 v jednotlivých obcích a 

městech regionu MAS s termínem do konce ledna 2016 

 Přeložení analýz potřeb a aktuálních možností sociálního bydlení pro seniory s termínem do 

konce ledna 2016 

 Uspořádání jednání o těchto projektech v průběhu prvního čtvrtletí 2016 

 

 

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

 

 

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


