
ZASEDÁNÍ SVAZKU OBCÍ 
MIKROREGIONU KOUŘIMSKO

15.04. 2021
HTTPS:/ /ZOOM.US/J/94282125650

https://zoom.us/j/94282125650


Úvod
USNÁŠENÍ SCHOPNOST

❑Zapisovatel Kateřina Hejduková

❑Ověřovatel Jaroslav Lukeš

❑Ověřovatel Jaroslav Musil

❑Přítomno 9 starostů

❑Zasedání je usnášeníschopné

PROGRAM

1) Úvod (usnášeníschopnost, volba zapisovatele a ověřovatelů)

2) Informace k vyvěšení Závěrečného účtu

3) Členské příspěvky

4) Jarní úklid – Ukliďme svět!

5) Dotační možnosti 

6) Aktuální situace VRT

7) Informace z obcí pro TO Kutnohorsko a Kolínsko- prezentace mapy

8) Podlipanský zpravodaj

9) Různé (volba do představenstva)



Závěrečný účet, členské příspěvky
INFORMACE K VYVĚŠENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

❑V průběhu května starostové obdrží 
dokumenty k vyvěšení Závěrečného účtu.

❑Další zasedání v termínu:

Pátek 11.6. 2021 – výjezd Kácov

Schválení závěrečného účtu

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

❑Výzva k úhradě členských příspěvků rozeslána 
emailem.

❑Prosíme o úhradu do konce května



Ukliďme svět, ukliďme katastr
KOUŘIMSKO

❑10.4.2021 – Barchovice, Miškovice, Třebovle, 
Vitice

❑17.4.2021 Dolní Chvatliny, Zalešany

❑24.4.2021 – Svojšice

Malotice 

PROBĚHNE 32 ÚKLIDŮ

❑MAS Podlipansko zajistilo rukavice

❑ČSOP zajistilo pytle

❑KSÚS sváží odpad

❑KSÚS  obdržela váženky na skládku v Radimi

❑Pneumatiky problém

❑Všem děkujeme



Dotační možnosti

5. VÝZVA Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Název opatření (fiche): 3.1 Zemědělci (článek 17.1.a Pravidel)

Příklady podporovaných aktivit:

o Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu
o Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a 
školkařskou produkci
o Investice do pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu včetně traktorů
o nákup nemovitosti - tvoří maximálně 10 % projektu

Oprávnění žadatelé:
Zemědělský podnikatel

Alokace: 4 349 538 Kč

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů projektu:

Min.: 100 000 Kč
Max.: 5 000 000 Kč

Výše dotace:
50 % způsobilých výdajů (+10 % pro mladé začínající zemědělce a + 10 % pro ANC 
oblasti)

❑Datum vyhlášení výzvy: 8.4.2021 Datum ukončení příjmu žádostí: 14.5.2021

❑Datum zahájení příjmu žádostí: 8.4.2021 Termín registrace na RO SZIF: 20.8.2021

Název opatření (fiche): 3.11 Občanská vybavenost na venkově (článek 20 Pravidel)

Podporované oblasti:
b) Mateřské a základní školy
c) Hasičské zbrojnice
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Příklady podporovaných aktivit:

o Rekonstrukce/rozšíření budovy
o Venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy
o Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení
o Mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost
o Mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny;
o Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a 
parkovacích stání, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy, atd. dle 
oblasti podpory) - tvoří maximálně 30 % projektu
o Nákup nemovitosti - tvoří maximálně 10 % projektu

Oprávnění žadatelé - dle oblasti podpory:

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské
právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny
krajem či organizační složkou státu, NNO (spolek,ústav, o.p.s.) registrované církve a náboženské
společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Alokace: 4 550 646 Kč

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů projektu:

Min.: 100 000 Kč Výše dotace:
Max.: 1 000 000 Kč 80 % způsobilých výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace



Dotační možnosti

13. Výzva MAS Podlipansko 1.1 Doprava

❑Datum a čas vyhlášení výzvy: 4. 12. 2020 ve 14 hodin

❑Datum ukončení příjmu žádostí: 20. 4 .2021 ve 14 hodin

Alokace výzvy: 2 500 000,- Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 200 000,- Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 500 000,- Kč

Příklady podporovaných aktivit:

Určení dotace:
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a 
III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících 
pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, 
přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, 
včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací 
pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
- Podchody, lávky, prvky zvyšující bezpečnost železniční, silniční, 
cyklistické a pěší dopravy

Webinář k vybraným aktuálně vyhlášeným krajským dotacím v roce 2021 pro 

města a obce Středočeského kraje, který se bude konat dne 22. 4. 2021 od 

13.30. hod. on-line formou. 

Zejména budou představeny: 

• Infrastrukturní fond tematické zadání Životní prostředí 

• Fond cyklistické infrastruktury 

• Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP 

• Pravidla pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu na podporu obecního bydlení 

• Fond kultury a obnovy památek 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/dotace-programy-pravidla-vyzvy

Účastníci webináře se budou moci přihlásit skrze přiložený odkaz:

https://vimeo.com/534393046

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/dotace-programy-pravidla-vyzvy
https://vimeo.com/534393046


Kdo jsou Vrtáci
Impulsem pro založení spolku VRTáci , v lednu 2021, byly „útržkovité vyjádření a 
zprávy“ z druhé poloviny roku 2020 o rozhodnutí stavět VRT Praha – Brno tzv severní 
trasou, přestože desetiletí byl tento projekt veden a plánován, logicky smysluplněji 
Jižním koridorem, který vede nejkratší, nejrovnější cestou kolem dálnice D1, Benešova.

Z tohoto důvodu inicializovala MVDr. Nováková skupinu lidí, která se snaží 
centralizovat informace, argumenty a rozproudit co nejširší debatu na téma VRT 
nejen ve společnosti, médiích, ale i politických stranách. Ve spolku VRTáci jsou i ti, 
kterých se VRT přímo nedotkne.

Postupně získávané informace nás dovedli k jednoznačnému závěru, že dohledané 
materiály změnily naší počáteční otázku:
Z „proč zrovna okolo nás“ na „zastavme se a pokusme se znovu vyhodnotit dopady 
stavby, která má vést jednou z posledních, doposud žádnou liniovou stavbou 
nepoznamenanou částí Středních Čech.

S kým jsme jednali: KU pro Středočeský kraj

❑Povodí Labe

❑VHS Maleč

❑Agrární komora ČR

❑Zemědělský svaz ČR

❑ASZ

❑Místní samosprávy

❑Senátor Strnad- náš volební obvod

❑MAS Podlipansko, MAS Lípa pro venkov



Aktuální situace VRT
❑https://www.stavby.szdc.cz/stavba/VRT-01

- STOP VRT z.s.
- 8.2.2021 jednání na Kraji ved. oddělení Územního plánování
- 15. 2. 2021 jednání na Kraji s náměstkem pro RR Jiřím 

Snížkem
- ZK schválilo na konci roku 2020 pořízení aktualizace Zásad 

územního rozvoje Středočeského kraje na návrh 

oprávněného investora zkráceným postupem dle §42a 

stavebního zákona, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území, spočívající ve vymezení veřejně prospěšné 

dopravní stavby „VRT Poříčany – hranice kraje ve směru 

Světlá nad Sázavou - Brno a spojky v úseku VRT -

Nymburk, včetně staveb souvisejících“



Kdo jsou Vrtáci
Memorandum o spolupráci obcí, právnických a fyzických osob

•Zaslání podepsaného předmemoranda (1. 5. 2021) – krok před projednáním zastupitelstvem, podepsat po schválení

•Uzavření prvního kola memoranda (1. 5. 2021) – prosím o projednání memoranda na zastupitelstvech obcí, valných 
hromadách

•Osobní setkání stran memoranda (začátek května) – dojde k podepsání memoranda
• Předání nových informací

• Koordinace následných kroků

• Cíle memoranda – na koho se obrátíme s podepsaným memorandem,

• Co požadujeme? – pozastavení současných aktualizací ZUR kvůli VRT

• Následná široká veřejná diskuse nad VRT s dotčenými obcemi a právnickými osobami

•Uzavření druhého kola memoranda (1. 6. 2021) – prosím o projednání memoranda na zastupitelstvech obcí, valných 
hromadách – zaslání podepsaného Předmemoranda

•Osobní setkání stran memoranda (začátek června) – dojde k podepsání memoranda (předání nových informací, 
koordinace, další postup)



VRT - MEMORANDUM
„STOP VRT“

Petice dle zákona č. 85/ 1990 Sb. o právu petičním

Petičnímu výboru PSP ČR, Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1 – Malá Strana

My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme svým podpisem nesouhlas s výstavbou vysokorychlostní tratě (VRT) v České republice v podobě, ve které je nám v současné době 

prezentována. Naše námitky jsme shrnuli do několika hlavních argumentů:

1) Prezentované trasy VRT nebyly včas a dostatečně projednány s obyvateli lokací, kterých se stavba a následný provoz rychlovlaků týká. Z doposud probíhající komunikace 

vyplývá, že osoby a orgány zodpovědné za výstavbu VRT považují názory obyvatel za bezpředmětné.

2) Plánovaná trasa navrhované trati má být zcela nelogicky vedena mimo stávající dopravní koridory, jejichž využití by nejen snížilo cenu výstavby VRT, ale především by 

nemusela být nenávratně zničena či poškozena podstatná část české krajiny. Realizací výstavby nových železničních tras i provozem rychlovlaků by došlo k narušení 

unikátních ekosystémů a k záborům nejkvalitnějších půd, které slouží k produkci potravin zásobujících většinu obyvatel naší země.

3) Je třeba znovu zvážit, zda má na tak malém území tato stavba smysl a zda, vzhledem k tempu příprav, bude po uvedení do provozu odpovídat úrovni aktuálních dopravních 

technologií. Výstavba takto navrhované trasy by tak mohla bezdůvodně omezit a paralyzovat životy až stovek tisíc obyvatel – jejich zdraví, kvalitu života a hodnotu jejich 

majetku.

4) V době současného zadlužování obyvatel České republiky pokládáme za důležité investovat finance plynoucí z našich daní zodpovědně, s ohledem na zájmy všech českých 

občanů. Například do rekonstrukce stávající husté železniční sítě.

Požadujeme pozastavení příprav na výstavbu tratě, navrhujeme otevřít širokou odbornou diskuzi, ale především žádáme o to, aby se celý projekt konzultoval s 

obyvateli dotčených obcí.

Petiční výbor: Jaroslav Lukeš, Klášterní Skalice č.p. 50, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy Mgr. Josef Prokeš, Ortenovo nám.1025/27b, 170 00 Praha 7

Kateřina Klečáková, Onomyšl č.p.60 , 285 04 Uhlířské Janovice

Osoba oprávněná jednat za petiční výbor : Kateřina Klečáková, Onomyšl č.p. 60, 285 04 Uhlířské Janovice



Turistická oblast 

Kutnohorsko a Kolínsko

2021 











Volba do představenstva SO mikroregion Kouřimsko

❑Představenstvo

Luděk Urbanec – předseda svazku

Lenka Růžková

Hana Pazderová

Ladislav Beran

Bohuslav Vedral

❑Kontrolní výbor

Jaroslav Lukeš, 
Helena Balšánková
Josef Polesný

❑Finanční výbor

Radka Jirkovská
Jaroslav Musil
Václav Svoboda



Školení pro účetní
SEMINÁŘ VE ČTVRTEK 20. KVĚTNA 2021 

V TATCÍCH OD 9,00 DO 14,00 HODIN 
V SÁLE OU

ROZPOČTOVÁ SKLADBA V PRAXI PRO ÚZEMNĚ 
SAMOSPRÁVNÉ CELKY (AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ)

❑Cena semináře pro členy svazku (Svazek obcí 
mikroregionu Kouřimsko a DSO Pečecko)

❑700,- Kč/osoba, ostatní 1 400,- Kč/osoba, v ceně je 
zahrnut oběd.

❑Přihláška do 10. května 2021

SEMINÁŘ V ÚTERÝ 22. ČERVNA 2021
……………………….OD 9,00 DO 14,00 

V ………….

DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA ÚČETNICTVÍ 
ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

❑ Cena semináře pro členy svazku (Svazek obcí 
mikroregionu Kouřimsko a DSO Pečecko)

❑700,- Kč/osoba, ostatní 1 400,- Kč/osoba, v ceně je 
zahrnut oběd.

❑Přihláška do 12. června 2021



Různé
❑Podlipanský zpravodaj

•Nové jarní číslo bude distribuováno do obcí v 
týdnu 19. – 23. dubna

•Distribuce s pomocí obcí a dobrovolníků, 
brigádníků, 

•Děkujeme za spolupráci



Různé - Výjezdní zasedání
NÁVŠTĚVA SEVERU

JARO 2021 KÁCOV

❑TERMÍN 11. 6. 2021

❑FINANCOVÁNÍ – VLASTNÍ PROSTŘEDKY

❑CESTA VLAKEM
BEČVÁRY 9:12 – KÁCOV 10:46
KÁCOV 15:25 – BEČVÁRY 16:45

DALŠÍ DVA SPOJE CCA PO 2 HODINÁCH



ADAPTAČNÍ STRATEGIE 
PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM KLIMATU pro území 

MAS Podlipansko, o.p.s.



Děkuji za pozornost.

Kateřina Hejduková

Projektová manažerka

MAS Podlipansko, o. p. s.
Sídlo: Tř. Jana Švermy 141, 289 11 Pečky

Provozovna: Chvalovická 1076, Pečky
Czech Republic
IČ: 27408507

DIČ: CZ27408507
GSM: + 420 725 103 648

e-mail: kourimsko@podlipansko.cz
www.podlipansko.czejduková






