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

Shromáždění starostů 

Zápis z 10. zasedání shromáždění starostů 

konaného dne 19. 5. 2016, od 15:00 hodin v sídle Obecního úřadu Líbeznice 

  

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Zahájení zasedání 

Zasedání Shromáždění starostů MAS Nad Prahou (dále též jako „shromáždění“) bylo zahájeno 

ve 14.00 hodin předsedou shromáždění panem mgr. Martinem Kupkou (dále též jako 

„předsedající“).  

  

Předsedající zasedání konstatoval, že přítomno je 21 starostů (z celkového počtu všech 32 starostů 

shromáždění), takže shromáždění je usnášeníschopné. 

  

Určení zapisovatele 

Zapisovatelkou byla určena Ing. Iva Cucová, MBA 

Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu.  

1. Sítě budoucnosti v MAS Nad Prahou (možnosti rozšíření optických sítí v regionu) 

2. Výkon dohledu Státní energetické inspekce aneb jak se připravit na další burezaci 

3. Novinky v oblasti školství (MAP, animace, šablony) 

4. Možnosti výstavby a financování bydlení pro seniory 

5. Prezentace Geosense 

6. Mobilní rozhlas 

7. Návrh programu Setkání sousedů nad Prahou 

8. Různé, diskuze 

 

1. Sítě budoucnosti v MAS Nad Prahou (možnosti rozšíření optických sítí v regionu) 

Předsedající přivítal zástupce ČTÚ pana Pavla Zahradníka a pana Ondřeje Malého, kteří představili 

plány rozšiřování optických sítí v regionu. Předsedající seznámil přítomné s návrhem Memoranda 

jednotných podmínek pro rozšiřování optických sítí v obcích. Memorandum bude předloženo 

k projednání zastupitelstvům členských obcí MAS. 

Návrh usnesení: 

Shromáždění starostů schvaluje Memorandum jednotných podmínek pro rozšiřování optických 

sítí v obcích. 

Výsledek hlasování: 19 pro, 1 proti (Mratín), 1 se zdržel (Bašť) 

Usnesení 1/010/SS bylo přijato. 

 

2. Výkon dohledu Státní energetické inspekce aneb jak se připravit na další burezaci 

Předsedající předal slovo starostovi Mratína ing. Jiřímu Falkovi, který přítomné seznámil 

s průběhem kontroly Státní energetické inspekce na Obecním úřadě v Mratíně. 

 

3. Novinky v oblasti školství (MAP, animace, šablony) 

Předsedající předal slovo ing. Miriam Kupkové, která přítomné seznámila s průběhem schvalování 

žádosti o podporu projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Neratovice a dále pak bc. 

Ivě Sieberové, která přítomné informovala o zahájení projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

v ORP Kralupy nad Vltavou. Přítomným byla představena asistentka týmů pro projekty MAP paní 

Kateřina Nováková. Bc. Iva Sieberová dále přítomné informovala o zapojení MAS nad Prahou do 



týmu MAP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Při příležitosti shromáždění byly představeny 

webové stránky projektu. 

Návrh usnesení: 

Shromáždění starostů bere na vědomí informace o Místních akčních plánech rozvoje vzdělávání 

v ORP Neratovice, Kralupy nad Vltavou a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 

Výsledek hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

Usnesení 2/010/SS bylo přijato. 

 

4. Možnosti výstavby a financování bydlení pro seniory 

Předsedající předal slovo ing. Ivě Cucové, které přítomné seznámila s výsledky šetření o nabídce 

bydlení pro seniory v regionu a o potřebách obcí MAS. Informace jsou neúplné, některé obce jini 

vůbec nedisponují. Z výsledků a rozpravy vyplynula potřeba zpracování komunitního plánu 

sociálních služeb. MAS Nad Prahou bude hledat zdroje na jeho financování v nejbližším období. 

Možnosti výstavby bydlení pro seniory jsou značně omezené, aktivity ESF jsou směřovány pouze 

na obyvatele v produktivním věku (sociální bydlení). 

Návrh usnesení: 

Shromáždění starostů schvaluje záměr zpracování komunitního plánu sociálních služeb v MAS 

Nad Prahou a ukládá ředitelce MAS aktivní vyhledávání zdrojů pro jeho financování v nejbližší 

možné době. 

Výsledek hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

Usnesení 3/010/SS bylo přijato. 

 

5. Prezentace Geosense 

Předsedající přivítal zástupce firmy Geosense pana Milana Mráze, který přítomné seznámil 

s novinkami v geoportálech. 

 

6. Mobilní rozhlas 

Předsedající přivítal zástupce firmy Neogenia mgr. Ondřeje Švrčka a Jana Šebka, kteří přítomným 

představili novinky v šíření informací prostřednictvím chytrých telefonů. 

 

7. Návrh programu Setkání sousedů nad Prahou 

Předsedající předal slovo paní ing. Miriam Kupkové, která vyzvala přítomné starosty, aby nabídli 

zázemí svých obcí a pořádaných akcí ke spojení s akcí MAS Nad Prahou Setkání sousedů nad 

Prahou tak, aby mohlo být pokračováno v tradici setkávání se v regionu. Pro rok 2016 nabídly tuto 

možnost Neratovice, Klecany, Líbeznice, Veleň, pro rok 2017 obce viz 2016 a navíc Kojetice, pro 

rok 2018 viz obce 2017 a navíc Bašť, Předboj. Výčet těchto obcí po roce 2018 doplňují obce 

Hovorčovice a Veliká Ves. 

 

8. Různé, diskuze 

 

 

Zapisovatel:     Ing. Iva Cucová, v.r. 

 

 

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


