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

Zápis z 8. Valné hromady MAS Nad Prahou 
konané dne 22. 7. 2019, od 16:30 hodin  

na OÚ Líbeznice 

  
Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1, pouze v listinné podobě) 
 

Zahájení Valné hromady 

Jednání Valné hromady bylo zahájeno v 16:30 hodin Mgr. Martinem Kupkou, předsedou Správní 
rady MAS Nad Prahou o.p.s. (dále také jako „předsedající“).  
  
Předsedající Valné hromady konstatoval, že přítomno je 13 partnerů Místní akční skupiny (z 
celkového počtu 69 partnerů), takže Valná hromada není usnášeníschopná. Podle statutu 
schváleného 1. 8. 2018, čl. XII, odst. 7., nesejde–li se usnášeníschopná většina do 30 minut po 
stanoveném termínu zahájení řádného zasedání, lze řádné zasedání ukončit a zahájit náhradní 
zasedání. Na náhradním zasedání lze jednat pouze o záležitostech zařazených na pořad 
předchozího zasedání. Usnesení může být přijato za účasti libovolného počtu členů při dodržení 
zásady, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí mít více než 49 % hlasovacích 
práv (přepočtová tabulka hlasů, příloha č. 2, pouze v listinné podobě). 
 
Přítomní byly seznámeni s Evaluační zprávou Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje k 31. 12. 2018, kterou schválil Programový výbor MAS Nad Prahou. 
Dále byla přítomným představena Výroční zpráva MAS Nad Prahou za rok 2018 a Návrh 
Střednědobého plánu rozvoje komunitních služeb.  

 
V 17:00 bylo řádné zasedání Valné hromady ukončeno a zahájeno náhradní zasedání. 
  
Předsedající určil zapisovatelkou Ing. Ivu Cucovou, MBA, ředitelku MAS Nad Prahou o.p.s. (dále 
také jako „ředitelka společnosti“).  

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který byl v souladu s pozvánkou (příloha č. 
3, pouze v listinné podobě) zaslanou všem partnerům Místní akční skupiny.  

Program: 

1. Evaluační zpráva Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
MAS Nad Prahou k 31. 12. 2018 (příloha č. 4, pouze v listinné podobě) 

2. Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v MAS Nad Prahou (příloha č. 5, pouze 
v listinné podobě) 

3. Volba povinných orgánů MAS 
4. Výroční zpráva MAS Nad Prahou za rok 2018 (příloha č. 6, pouze v listinné podobě) 
5. Připravované dotační výzvy MAS Nad Prahou 
6. Schválení výše příspěvků na rok 2020  
 
1.Evaluační zpráva Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje MAS Nad Prahou k 31. 12. 2018 
Kancelář MAS zpracovala evaluační zprávu o realizaci SCLLD k 31. 12. 2018, kterou následně 
schválil Programový výbor MAS a byla předložena ke schválení na MMR. Po jejím schválení bude 
možné připravit změnu strategie, týkající se změny alokace finančních objemů na jednotlivá 
opatření případně doplnění nových opatření. 
Návrh usnesení:  
Valná hromada bere na vědomí Evaluační zprávu Mid-term evaluace realizace Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou k 31. 12. 2018. 



Výsledek hlasování:   Pro 4,797 veřejný sektor, 5 soukromý sektor 
Proti 0  veřejný sektor, 0  soukromý sektor; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor   
Usnesení č. 1/008/VH bylo schváleno. 
 
2. Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v MAS Nad Prahou 
Poslední den června tohoto roku byl ukončen projekt Komunitní plán sociálních služeb v MAS Nad 
Prahou, který analyzoval sociální služby na území ORP Neratovice a části území ORP Brandýs 
nad Labem – Stará Boleslav a jehož výsledkem na návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb v MAS Nad Prahou. V současné době prochází výsledný dokument celkovou revizí ve 
spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví ORP Neratovice a následně bude předán 
Programovému výboru MAS ke schválení. V průběhu měsíce srpna mohou být do Plánu rozvoje 
sociálních služeb zapracovány připomínky starostů. Ředitelka MAS poděkovala starostům za 
aktivní zapojení do projektu a požádala, aby poděkování tlumočili i spolkům a občanům, kteří se 
podíleli na projektu prostřednictvím Pracovních skupin a jejichž práce bude pokračovat při realizaci 
Akčního plánu. Návrh SPRSS bude starostům k připomínkování zaslán v elektronické podobě. 
Návrh usnesení:  
Valná hromada bere na vědomí informaci o Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb 
v MAS Nad Prahou. 
Výsledek hlasování:   Pro 4,797 veřejný sektor, 5 soukromý sektor 
Proti 0  veřejný sektor, 0  soukromý sektor; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor   
Usnesení č. 2/008/VH bylo schváleno. 
 
3.Volba členů povinných orgánů MAS 
Zástupce Programového výboru MAS navrhl Valné hromadě, aby mandát členů Výběrové komise 
MAS byl prodloužen o další rok, tj. do 21. 7. 2020. Zároveň Valná hromada potvrzuje volbu členů 
Programového výboru MAS a Kontrolního výboru MAS. 
Návrh usnesení:  
Valná hromada MAS Nad Prahou:  

i) prodlužuje mandát Výběrové komise MAS do 21. 7. 2020 ve složení Dobrovolní hasiči 
Čakovičky - sdružení pro výchovu, výcvik a vzdělávání dobrovolných hasičů, Roman 
Ehrenberger, Město Neratovice, Obec Líbeznice, Tělocvičná jednota Sokol Veltěž, 
HOSPIC TEMPUS a YARD RESORT; 

ii) potvrzuje složení Programového výboru MAS – Rybářský spolek Bašť, FOKUS Praha,  
Město Odolena Voda, Golf Club Zlonín, Sportovní klub Čakovičky, Vladimír Palák, 
Lenka Kučerová, Mateřská škola Líbeznice, okres Praha – východ a Stonožka a 

iii) potvrzuje složení Kontrolního výboru MAS – Obec Bašť, Obec Nová Ves a Obec 
Sedlec 

Výsledek hlasování:   Pro  4,797 veřejný sektor, 5 soukromý sektor 
Proti 0  veřejný sektor, 0  soukromý sektor; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor                                        
Usnesení č. 3/008/VH bylo schváleno. 
 
4. Výroční zpráva MAS Nad Prahou za rok 2018 
Předsedající seznámil přítomné s nejdůležitějšími závěry Výroční zprávy MAS Nad Prahou za rok 
2018: 
Základ daně z příjmů za rok 2018 dle daňového přiznání byl  - 41 544 Kč. 
 
Společnost MAS Nad Prahou o.p.s. v roce 2018 vyvíjela doplňkovou činnost poskytování služeb 
pověřence na ochranu osobních údajů. 
 
Náklady na odměny Správní a Dozorčí rady byly nulové. Celkové náklady na mzdu ředitele v roce 
2018 byly nulové. 
 
Společnost MAS Nad Prahou o.p.s. zaměstnávala v roce 2018 celkem  17 pracovníků. Z toho 
v období leden až prosinec na realizaci projektu Komunitní plánování sociálních služeb tři 
pracovníky (0,7 úvazek koordinátora pro Líbeznicko a Odolenovodsko, 0,4 úvazek koordinátora 
pro Neratovicko a DPP odborného konzultanta), v období září až prosinec 9 pracovníků (DPP 
odborného konzultanta a vedoucí pracovních skupin. 



Pět pracovníků z celkového počtu zajišťovalo činnosti spojené s realizací strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje (0,1 úvazku vedoucího zaměstnance pro SCLLD, 0,5 úvazku 
manažera programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu, 0,5 úvazku 
manažera animace škol, 0,5 úvazku manažera programového rámce Operačního programu 
Zaměstnanost, 0,5 úvazku manažera Programu rozvoje venkova, 0,5 úvazku pracovníka 
vykonávajícího funkci pověřence na ochranu osobních údajů a 0,75 úvazku asistentky od června). 
 
Činnost Společnosti a projekty, které začala realizovat nebo připravovat, by nebyly možné bez 
finanční podpory grantových a dotačních programů. 
Komunitní plánování sociálních služeb v MAS Nad Prahou 
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006595  
Poskytovatel: OP Z 
Přiznaná dotace: 1 879 360,00 Kč 
Obdržená záloha v roce 2018: 273 981,75 Kč 
 
Režijní zajištění činnosti MAS v regionu Nad Prahou 
reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008206 
Přiznaná dotace: 13 128 279,90 Kč 
Obdržená záloha v roce 2018: 0 
 
Investiční zajištění činnosti MAS v regionu Nad Prahou 
reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008206 
Přiznaná dotace: 503 500 Kč 
Obdržená záloha v roce 2018: 0 
 
Adventní víkend nad Prahou 
S-6008/REG/2018 
Přiznaná dotace: 44 444 Kč 
Obdržená dotace: 44 444 Kč 
 
V roce 2018 byly vyhlášeny ve sledovaném období 4 výzvy, z toho 1 z PRV (4 fiche) a 3 z 
programového rámce OPZ a 2 výzvy z programového rámce IROP. Začaly se pravidelně scházet 
povinné orgány MAS, Výběrová komise a Programový výbor. MAS získala ve 2. polovině roku 
2018 do pronájmu kancelář pro realizaci SCLLD, která zároveň slouží jako školící místnost. V roce 
2018 byly uskutečněny 4 semináře pro žadatele (PRV a OPZ) a 1 seminář pro příjemce (OPZ). 
V oblasti animace MŠ a ZŠ jsme navázali spolupráci se 37 subjekty. 
Návrh usnesení:  
Valná hromada schvaluje Výroční zprávu MAS Nad Prahou za rok 2018. 
Výsledek hlasování:   Pro 4,797 veřejný sektor, 5 soukromý sektor 
Proti 0  veřejný sektor, 0  soukromý sektor; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor   
Usnesení č. 4/008/VH bylo schváleno. 
 
5. Připravované dotační výzvy MAS v roce 2019 a 2020 
Ředitelka MAS seznámila přítomné s harmonogramem výzev MAS: 
IROP: 
srpen 2019 a listopad 2019: Na kole do zaměstnání, škol a za službami (15 mil. Kč, resp. 17,5 mil. 
Kč) 
září 2019: Investice do sociální ekonomiky (15 mil. Kč) 
listopad 2019: Místa setkávání a řešení krizí (18 mil. Kč) 
2020: Formální i zájmové vzdělávání po celý život, Místa setkávání a řešení krizí případně Kulturní 
památky 
OPZ: 
2019: veškerá zbývající alokace na Prostor pro rodinu, zájmy i práci 
PRV: 
2020: fiche 10 a 11 
Návrh usnesení:  
Valná hromada bere na vědomí harmonogram výzev MAS v IROP, OPZ a PRV. 



Výsledek hlasování:   Pro 4,797 veřejný sektor, 5 soukromý sektor 
Proti 0  veřejný sektor, 0  soukromý sektor; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor   
Usnesení č. 5/008/VH bylo schváleno. 
 
6. Příspěvky partnerů pro rok 2019 
Ředitelka MAS navrhla Valné hromadě, aby příspěvky partnerů pro rok 2020 byly ponechány na 
úrovni roku 2019, tj. obce do 600 obyvatel 2 000 Kč, obce do 1 000 obyvatel  4 000 Kč, obce do 
3 000 obyvatel  10 000 Kč, obce do 10 000 obyvatel 18 000 Kč a obce nad 10 000 obyvatel 30 000 
Kč, příspěvkové organizace obcí 3 000 Kč, svazek obcí 5 000 Kč, podnikatelé 5 000 Kč, neziskové 
organizace 500 Kč, fyzické osoby nepodnikající 250 Kč a státní organizace a úřady zdarma. 
Návrh usnesení:  
Valná hromada schvaluje výši příspěvků partnerů MAS následovně:  
obce do 600 obyvatel 2 000 Kč, obce do 1 000 obyvatel  4 000 Kč, obce do 3 000 obyvatel  
10 000 Kč, obce do 10 000 obyvatel  18 000 Kč a obce nad 10 000 obyvatel 30 000 Kč,  
příspěvkové organizace obcí 3 000 Kč, svazek obcí 5 000 Kč, podnikatelé 5 000 Kč, 
neziskové organizace 500 Kč, fyzické osoby nepodnikající 250 Kč a státní organizace a 
úřady zdarma. 
Výsledek hlasování:   Pro 4,797 veřejný sektor, 5 soukromý sektor 
Proti 0  veřejný sektor, 0  soukromý sektor; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor   
Usnesení č. 6/008/VH bylo schváleno. 
 
7. Různé 

- 

Zapsala: Ing. Iva Cucová, MBA 

V Líbeznicích 22. 7. 2019 

 

Schválil: Mgr. Martin Kupka 

V Líbeznicích 2. 8. 2019   


