MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
Shromáždění starostů
Zápis z 2. zasedání shromáždění starostů
konaného dne 6. 5. 2013, od 16:00 hodin na OÚ v Líbeznicích
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 17 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) Schválení programu
3) Společný postup v aktualizaci „Generelu cyklistických tras a cyklostezek na území
Středočeského kraje“
4) Postup řešení dopravní situace v regionu – úprava MUK Zdiby - představení kampaně „Do
Prahy bez infarktu“ www.bezinfarktu.cz
5) Možnost společného nákupu energií (tendr nebo e- aukce)
6) Prezentace nového vizuálního stylu MAS Nad Prahou
7) Různé
Výsledek hlasování: Pro 17 Proti 0 Zdrželi se
0
Usnesení č. 1/002/SS bylo schváleno.
3) Společný postup v aktualizaci „Generelu cyklistických tras a cyklostezek na území
Středočeského kraje“
Předsedající přivítal zástupce Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje
ing. Klimeše, který přítomným představil Koncepční dokument pro rozvoj cyklistické dopravy a
rekreační cyklistiky pro období 2013 -2020 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území
Středočeského kraje, který je v toto období aktualizován. Prioritu ve strategii cyklodopravy ve
Středočeském kraji mají dopravně obslužné cyklostezky. Dále Ing. Klimeš zodpověděl na dotazy
přítomných týkající se konkrétních cyklostezek. Předsedající formuloval závěry vyplývající
z diskuze pro MAS Nad Prahou:
1. Dořešit problematický úsek cyklostezky ve Větrušické rokli
2. Určit přirozená turistická centra regionu MAS Nad Prahou – Muzeum másla v Máslovicích a
horní zámek v Panenských Břežanech, ve kterém Oblastní muzeum Praha – východ vybuduje
Památník národního odboje
3. Propojit cyklotrasami území MAS Nad Prahou od Vltavy k Labi (od západu na východ) i od jihu
na sever

4. Zapojit do sítě stávající cyklostezky
5. Zajistit radiální napojení regionu cyklotrasami na Prahu
Navržená síť cyklotras bude v termínu do 15. 5. 2013 předána Odboru regionálního rozvoje KÚ SK
se zapracováním stávajících cyklostezek a cyklotras v regionu MAS Nad Prahou
Návrh usnesení:
Shromáždění starostů schvaluje strategii budování sítě cyklotras a cyklostezek v regionu MAS
Nad Prahou dle závěrů rozpravy uvedených v zápise a ukládá ředitelce MAS Nad Prahou o.p.s.
ve spolupráci se starosty jednotlivých obcí zpracování mapového podkladu sítě stávajících i
navržených cyklostezek a cyklotras v regionu MAS Nad Prahou a jeho předání KÚ SK v termínu
do 15. 5. 2013.
Výsledek hlasování: Pro 17 Proti 0 Zdrželi se
0
Usnesení č. 2/002/SS bylo schváleno.
4) Postup řešení dopravní situace v regionu – úprava MUK Zdiby - představení kampaně „Do
Prahy bez infarktu“
Předsedající přivítal zástupce firmy PUDIS, a. s. Praha, projektanta MUK Zdiby, kteří představili
projekt přestavby MUK Zdiby, projekt lávky přes D8 a větve „D“ a „E“ MUK Zdiby a projekt
bypassu kruhové křižovatky MUK Zdiby pro směr od Mělníka na D8, který bude realizován v
polovině letošního roku. ŘSD je připraveno financovat lávku požadovanou obcí Sedlec (2 varianty
– lávka v celé délce přes D8 a větve „D“ a „E“ nebo tunel pod dálnicí, rampa a lávka pouze přes
větev „E“), ovšem nemůže ji mít ve vlastnictví a spravovat ji. Vlastnit a spravovat lávku by mohly
obce a města v blízkosti. Je tedy na jejich rozhodnutí, zda se pro tento závazek rozhodnou. Mohly
by tak naplnit jednu z podmínek pro realizaci celého projektu. Předsedající uvedl, že zastupitelstvo
obce Líbeznice bude na nejbližším jednání o převzetí tohoto závazku jednat a požádal o podobné
projednání obce a města v blízkosti – Zdiby a Klecany. Zmínil také, že v úvahu přichází převzetí
mostu do vlastnictví a správy svazku obcí Region Povodí Mratínského potoka.
Dále předsedající představil webové stránky www.doprahybezinfarktu.cz“ kampaně „Do Prahy bez
infarktu“ a požádal přítomné o umístění odkazů na výše uvedené stránky na webech obcí. Přislíbil
poskytnutí článku k využití v obecních zpravodajích.
Návrh usnesení:
Shromáždění starostů bere na vědomí informace o možných řešeních dopravní situace v regionu.
Výsledek hlasování: Pro 17 Proti 0 Zdrželi se
0
Usnesení č. 3/002/SS bylo schváleno.
5) Možnost společného nákupu energií (tendr nebo e- aukce)
Předsedající seznámil přítomné s nabídkami firem realizujících e-aukce na nákup energií.
Z rozpravy vyplynuly následující závěry:
1. Obce, které mají zájem o případné zapojení do společného výběrového řízení na dodavatele
energií, zašlou do 20. května ředitelce MAS Nad Prahou o.p.s. naskenované faktury z posledního
zúčtovacího období a aktuální smlouvy uzavřené s dodavateli energií.
2. Předané doklady budou podkladem pro analýzu možných úspor pro jednotlivé obce a formu
výběrového řízení. Náklady této analýzy uhradí obce zapojené do projektu.
Návrh usnesení:
Shromáždění starostů schvaluje zadání analýzy vstupních dat v oblasti nákupu energií externí
firmě a ukládá ředitelce MAS Nad Prahou o.p.s. shromáždění dat a předložení nabídek alespoň
tří firem.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 5 (Klecany, Čakovičky, Zlonín, Veliká Ves, Hovorčovice)
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/002/SS bylo schváleno.

6) Prezentace nového vizuálního stylu MAS Nad Prahou
Předsedající představil přítomným nové logo včetně návrhů, ze kterých vítězné logo vybírala
Správní rada. Ing. Iva Cucová informovala přítomné o první realizované prezentační akci MAS Nad
Prahou, která se uskutečnila v rámci cyklistických závodů XCO Beckov 4. 5. 2013 a nabídla obcím
možnost zapůjčení party stanu, banneru a reklamních tiskovin a drobných dárkových předmětů na
propagaci MAS Nad Prahou v rámci společenských, kulturních a sportovních akcí pořádaných
jednotlivými obcemi. Nejbližší prezentační akce se uskuteční v Bašti v rámci oslav Dne dětí.
V nejbližší době bude vyroben další banner, budou k dispozici plakáty, vyšší náklad dopracovaných
letáků a další drobné propagační předměty.
Návrh usnesení:
Shromáždění starostů bere na vědomí logo MAS Nad Prahou.
Výsledek hlasování: Pro 17 Proti 0 Zdrželi se
0
Usnesení č. 5/002/SS bylo schváleno.

Zapisovatel:

Ing. Iva Cucová, v.r.

Předseda Shromáždění starostů:

Mgr. Martin Kupka, v.r.

