MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
Shromáždění starostů
Zápis ze 3. zasedání shromáždění starostů
konaného dne 27. 11. 2013, od 16:00 hodin v CVČ Měšice
Přítomni: viz prezenční listina
Zahájení zasedání
Zasedání Shromáždění starostů (dále též jako „shromáždění“) bylo zahájeno v 16.00 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 26 starostů
shromáždění), takže shromáždění je usnášeníschopné.
1) Určení zapisovatele
Předsedající určil zapisovatelkou Ing. Ivu Cucovou.
2) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Doplnění nebo změnu programu nikdo
nenavrhl.
Návrh usnesení:
Shromáždění starostů schvaluje následující program zasedání:
1) Určení zapisovatele
2) Podrobná prezentace projektu Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu
MAS Nad Prahou
3) Projekt SMO „Meziobecní spolupráce“ – Kdo? Co? Proč? Jak? A za co?
4) Podpora sportovních a kulturních akcí v MAS Nad Prahou ze strany obcí
5) Zhodnocení prvních měsíců existence MAS Nad Prahou
6) Diskuse o možnostech rozšíření činnosti MAS Nad Prahou
7) Výměna informací o úspěšných, smysluplných i problematických projektech realizovaných v
území
8) Různé
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se
0
Usnesení č. 1/003/SS bylo schváleno.
Podrobná prezentace projektu Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu
MAS Nad Prahou
Ředitelka MAS informovala přítomné o žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy, výzva č. 71
Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou, do které se
zapojilo 11 obcí (původně 12) se 33 zastávkami určenými k rekonstrukci a 1 zastávkou určenou
k výstavbě (původně 49 zastávek). Celkové rozpočtované výdaje dosahují 11,4 mil. Kč. Žádost o
dotaci byla zaregistrována 30. 9. 2013, v měsíci listopadu prošla žádost úspěšně kontrolou
formálních náležitostí a v současné době prochází procesem hodnocení. Regionání rada bude o
výběru žádostí k realizaci rozhodovat v lednu 2014, v případě získání dotace proběhne v 1. čtvrtletí
2014 výběr dodavatele, realizace se předpokládá v měsících duben – srpen 2014.
Návrh usnesení:
Shromáždění starostů bere na vědomí informaci o podané žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy,

výzva č. 71.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se
Usnesení č. 2/003/SS bylo schváleno.

0

Projekt SMO „Meziobecní spolupráce“ – Kdo? Co? Proč? Jak? A za co?
Předsedající přivítal ing. Janu Havelkovou, zástupce SMO, která přítomné seznámila s projektem
SMO Meziobecní spolupráce. Předsedající přítomné informoval o usnesení Svazku obcí Region
Povodí Mratínského potoka bezprostředně před Shromážděním starostů MAS Nad Prahou schválil
zapojení DSO do projektu Meziobecní spolupráce pro ORP Neratovice a pověřil předsedu DSO
jednáním se SMO. Projekt Meziobecní spolupráce má úzkou vazbu na aktivity MAS Nad Prahou,
území, zájmy, priority a cíle DSO, ORP a MAS se vzájemně prolínají.
Návrh usnesení:
Shromáždění starostů bere na vědomí informaci o připravovaném zapojení DSO Region Povodí
Mratínského potoka do projektu SMO Meziobecní spolupráce.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se
0
Usnesení č. 3/003/SS bylo schváleno.
Podpora sportovních a kulturních akcí v MAS Nad Prahou ze strany obcí
Předsedající seznámil přítomné s vítěznou nabídkou sdružení Stonožka Líbeznice a Bašť se baví,
která vzešla z tréninkové výzvy na zorganizování prezentační společenské akce propagující MAS a
partnery MAS pod názvem Setkání sousedů Nad Prahou a vyzval přítomné k její podpoře. MAS na
akci Setkání sousedů Nad Prahou zpracuje žádost o dotaci do Středočeského fondu Kultury a
obnovy památek.
Ředitelka MAS předala přítomným prezentaci TJ Sokol Veltěž, který v roce 2014 bude opětovně
organizovat cyklistický závod XCO Beckov. V letošním roce se závod uskutečnil pod záštitou DSO
Dolní Povltaví, prezentace obsahovala i vyhodnocení letošního ročníku, který se v dětské kategorii
stal třetím nejmasovějším cyklistickým závodem dětí a mládeže. V roce 2014 by záštitu spojenou
s finanční podporou mohla převzít MAS Nad Prahou. Předsedající navrhl, aby finanční prostředky
ve výši 50 tis. Kč byly sdruženy mimořádným příspěvkem Místní akční skupině, přičemž výše
příspěvku každé obce/města by se odvíjela od počtu trvale hlášených obyvatel nebo zařazení do
kategorii podle počtu obyvatel.
Návrh usnesení:
Shromáždění starostů bere na vědomí informaci o připravovaném projektu Setkání sousedů Nad
Prahou a XCO Beckov a schvaluje mimořádný příspěvek cyklistickému závodu ve výši 50 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se
0
Usnesení č. 4/003/SS bylo schváleno.
Zhodnocení prvních měsíců existence MAS Nad Prahou
Ředitelka MAS přítomné informovala o získání dotace SZIF v rámci opatření III.4.1. Získávání
dovedností, animace a provádění. Na předfinancování dotace byla uzavřena úvěrová smlouva
s Českou spořitelnou. Proběhly dvě hlášené propagační akce v rámci XCO Beckov a Líbeznického
posvícení, dvě nehlášené propagační akce v rámci oslav Dne dětí v Bašti a Setkání podnikatelů
v Neratovicích. O vstup do MAS projevily zájem Ovčáry, Neratovice a Chvatěruby a dalších 8
partnerů. MAS má nastavenu implementační strukturu, jejíž fungování ověřilo několik zasedání
Správní i Dozorčí rady, dvě zasedání a dvě internetové hlasování Monitorovacího a programového
výboru a jedno jednání Výběrové komise. Byla vyhlášena tréninková výzva, do které byly
předloženy tři nabídky, z nichž byla vybrána jedna k realizaci v dubnu 2014.
Návrh usnesení:
Shromáždění starostů bere na vědomí zprávu ředitelky MAS o činnosti MAS Nad Prahou
v období únor – listopad 2013.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se
0
Usnesení č. 5/003/SS bylo schváleno.

Diskuse o možnostech rozšíření činnosti MAS Nad Prahou
Předsedající předložil přítomným návrhy na zpracování žádostí MAS Nad Prahou o dotace ze
Středočeského fondu:
 kultury a památkové péče na propagační akci Setkání sousedů Nad Prahou ve výši 80 000
Kč;
 vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence na uspořádání štafety přes území MAS
ve výši 100 tis. Kč
 cestovního ruchu na projekt mapy cyklotras území MAS ve výši 100 tis. Kč
 podpory malého a středního podnikání a cestovního ruchu na vydání adresáře firem a
podnikatelů území MAS ve výši 100 tis. Kč
 hejtmana na podporu činnosti MAS ve 2. pololetí roku 2014 ve výši 200 tis. Kč
 životního prostředí na projekt revitalizace malých toků na území MAS ve výši 1 mil. Kč
Návrh usnesení:
Shromáždění starostů bere na vědomí návrh na podání žádostí o dotace ze Středočeských fondů
dle zápisu a ukládá ředitelce MAS zpracování a podání žádostí.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se
0
Usnesení č. 6/003/SS bylo schváleno.
Výměna informací o úspěšných, smysluplných i problematických projektech realizovaných v
území
Předsedající informoval přítomné o projektu DSO Region Povodí Mratínského potoka Nákup
zametacího stroje financovaného z OPŽP, o projektu bypassu MUK Zdiby a dalším postupu v bojí obcí
proti Letišti Vodochody.

Zapisovatel:

Ing. Iva Cucová, v.r.

Předseda Shromáždění starostů:

Mgr. Martin Kupka, v.r.

