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Kontaktní údaje: 

Místní akční skupina Zálabí, z. s. 

Sídlo: Komenského nám. 235, Týnec nad Labem 281 26 

IČO: 270 36 588 

Tel.: +420 602 280 585 

Web: www.maszalabi.eu 

e-mail: mas@maszalabi.eu 

Datová schránka: pxr3w7 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 2897532309/0800 

 

Svazek obcí Týnecko, Josef Polák 

Předseda MAS Zálabí 

e-mail: krakovany@volny.cz, tel.: +420 606 610 234 

 

TPCA Czech s.r.o., Monika Koťarová 

Místopředseda MAS Zálabí 

e-mail: Monika.Kotarova@tpca.cz, tel.: +420 736 526 687 

 

Tereza Benešová 

Manažerka MAS Zálabí 

e-mail: mas@maszalabi.eu, tel.: +420 602 280 585 

 

Mgr. David Záhora 

Manažer pro školství 

e-mail: skolstvi@maszalabi.eu, tel.: +420 605 013 637 

 

Štěpánka Vančurová 

Účetní MAS Zálabí 

e-mail: vancurova@tynecnadlabem.cz, tel.: +420 777 908 716 

 

 

mailto:mas@maszalabi.eu
mailto:krakovany@volny.cz
mailto:Monika.Kotarova@tpca.cz
mailto:mas@maszalabi.eu
mailto:mas@maszalabi.eu
mailto:vancurova@tynecnadlabem.cz


 

Místní akční skupina Zálabí, z. s. 
Komenského náměstí 235, 281 26 Týnec nad Labem 

 

~ 3 ~ 

 

Obsah 

 

1. Úvodní slovo ...................................................................... 4 

2. Obecná charakteristika MAS Zálabí.................................... 5 

3. Aktuální seznam partnerů a zájmových skupin .................. 5 

4. Orgány MAS Zálabí ........................................................... 10 

5. Projekty roku 2016 ........................................................... 13 

6. Další činnosti MAS Zálabí v roce 2016 .............................. 22 

7. Cíle pro rok 2017 .............................................................. 22 

8. Hospodaření MAS Zálabí v roce 2016 .............................. 22 

9. Přijaté dary za rok 2016 ................................................... 22 

10. Soupis majetku .............................................................. 23 

11. Rozpočet MAS Zálabí, z. s. na rok 2017 ......................... 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Místní akční skupina Zálabí, z. s. 
Komenského náměstí 235, 281 26 Týnec nad Labem 

 

~ 4 ~ 

 

1. Úvodní slovo 

 

 Rok 2016 se pro MAS Zálabí, z. s. nesl především přípravou na nové programové 

období. Oproti původním předpokladům se celý proces stále více zpožďoval (na konci roku 

2016 měl již více než roční skluz). Děje se tak zejména pro neustálé změny podmínek a 

pravidel ze strany řídících orgánů jednotlivých operačních programů. 

 Díky ní bude mít MAS možnost čerpat finance hned ze tří evropských programů. Z 

PRV to bude především pro zemědělce, lesáky a dostane se také na podporu 

nezemědělského podnikání. Z IROP budou moci čerpat především obce a neziskové 

organizace na investiční akce v oblasti zajišťování adekvátní odolnosti stanic IZS, sociální 

infrastruktury a školství. Velkým problémem je však zúžení témat, která lze z evropských 

zdrojů podpořit. Investiční projekty lze doplnit z OP Zaměstnanost dotacemi na sociální 

aktivity s vazbou na zaměstnanost a prorodinná opatření.  

 Dále pokračovaly tři projekty spolupráce. Prvním z nich byla „Putovní olympiáda MŠ“. 

Již pravidelně se jí účastní 13 venkovských MŠ z území MAS. Byla zahájena v únoru a to 

setkáním ředitelů MŠ v následujících měsících po mateřských školách v dvoutýdenních 

cyklech putovaly herní prvky, v květnu proběhlo regionálním klání v Jestřabí Lhotě. Loňský 

ročník byl zakončen společným setkáním s partnery projektu z MAS Lípa pro venkov na 

začátku října v areálu Vigvam Němčice. V rámci udržitelnosti projektu spolupráce „Za 

poklady venkova“ byl uspořádán Festival řemesel 2016. Poslední z uvedených projektů nesl 

název „Dědictví našich předků“ a v rámci tohoto projektu byla uspořádána akce Advent na 

vsi v Týnci nad Labem. Již po sedmé získala MAS grant z Grantového programu TPCA, 

tentokrát byla na projekt Pečujeme o zeleň. Kancelář dále zajišťovala řadu školení a 

pracovních setkání pro účastníky vzdělávání v regionu. 

 Během celého roku MAS pokračovala v přípravě nové strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje pro období 2014-2020. Dle připomínek MMR byla upravena analytická část, 

dále byla dopracována strategická část a část implementační obsahující harmonogram 

čerpání přidělených finančních prostředků.  

 Kancelář pokračovala v práci na propagaci MAS i celého území. Činnost spolku byla v 

roce 2016 bohatá a bude velkou výzvou navázat na ni i v roce letošním. 

za MAS Zálabí, z. s. 

Tereza Benešová a Mgr. David Záhora 
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2. Obecná charakteristika MAS Zálabí 

 

 MAS Zálabí skupina vznikla 3. 7. 2006. Partnerství podniklo všechny administrativní 

kroky, aby mohlo fungovat. Bohužel nebyla MAS podpořena a její činnost se na čas utlumila. 

V březnu 2009 na Valné hromadě MAS Zálabí se aktéři místního partnerství domluvili, že 

budou ve své činnosti pokračovat a své sdružení profesionalizují. 

 MAS Zálabí sdružuje představitele obcí, neziskových organizací, firem a drobné 

podnikatele působící na Kolínsku. Jejich společným cílem je zlepšit čerpání prostředků 

z národních a evropských zdrojů a koordinovat společné projekty v regionu. Od svého 

založení v červenci roku 2006 již realizovala řadu projektů v celkové hodnotě přesahující čtyři 

miliony korun. MAS Zálabí zahrnuje území 27 obcí a přibližně 17,5 tisíc obyvatel - od Veltrub 

na západě po Kladruby nad Labem na východě a na severu od Žehuně po Záboří nad Labem 

na jižní straně. 

 Území MAS Zálabí je turisticky velice atraktivní vzhledem ke svým hlubokým 

historickým kořenům. Většina obcí byla založena v 10. až 13. století. První zmínky o osídlení 

se blíží k datu 1500 let př. n. l. a nacházíme je i v Kosmově kronice prostřednictvím 

autentických zpráv. Proto zde na mnoha místech najdeme pozůstatky osidlování včetně 

keltského období. 

 

3. Aktuální seznam partnerů a zájmových skupin 

 

 MAS Zálabí má k 31. 12. 2016 celkem 43 členů. Noví členové jsou přijímáni na základě 

vlastní přihlášky, která je mimo jiné přístupná na internetových stránkách MAS. Členem 

mohou být fyzické i právnické osoby sídlící nebo působící na území působnosti spolku a o 

přijetí za člena rozhoduje valná hromada na základě výše zmíněné přihlášky.  

 Členská základna se (dle právní subjektivity) dělí na veřejný, soukromý sektor. Veřejný 

sektor zaujímají obce, města a dobrovolné svazky obcí, soukromý pak na soukromý sektor – 

právnické osoby a soukromý sektor - fyzické osoby podnikající. 

 Podle převažujícího zaměření činnosti se členové dělí ještě do šesti zájmových skupin, 

a to: Místní rozvoj, region aktivní, region atraktivní, region podnikavý, region bezpečný a 

region zdravý. 
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Subjekt – název Adresa IČO/RČ 

Statutární 

zástupce/pověřený 

zástupce 

Zájmová 

skupina 

Svazek obcí Týnecko 

Masarykovo náměstí 

1, 281 26 Týnec nad 

Labem 

689 99 666 Josef Polák 
místní 

rozvoj 

Mikroregion Kolínské 

Zálabí 

Býchory 57, 280 02 

Býchory 
712 32 109 Milan Vacek 

místní 

rozvoj 

obec Býchory 
Býchory 57, 280 02 

Kolín  
002 35 296 Ing. Richard Severa 

místní 

rozvoj 

obec Choťovice 
Choťovice 1,  289 05 

Žehuň 
006 40 646 Petra Nováková 

místní 

rozvoj 

obec Dobšice 
Dobšice 18, 289 05 

Žehuň 
002 39 062 Pavel Dobrý 

místní 

rozvoj 

obec Dománovice 
Dománovice 9, 280 

02 Kolín 
004 73 707 

Květoslava 

Vedralová 

místní 

rozvoj 

obec Jestřábí Lhota 
Jestřábí Lhota 74,                         

280 02 Kolín  
002 35 415 Václav Nedbal 

místní 

rozvoj 

obec Ohaře 
Ohaře 45, 281 30 

Ohaře 
002 35 601 

Mgr. Ivana 

Suchánková 

místní 

rozvoj 

obec Opolany 
Opolany 68, 289 07 

Libice nad Cidlinou 
002 39 542 Irena Stránská 

místní 

rozvoj 

obec Polní Chrčice 
Polní Chrčice 55, 280 

02 Kolín 2 
004 73 731  Ing. Miloslav Vokál 

místní 

rozvoj 

obec Sány 
9. května 16, 289 06 

Sány 
002 39 739 Ing. Václav Macura 

místní 

rozvoj 

obec Starý Kolín 
Náměstí 117, 281 23 

Starý Kolín 
002 35 741 Luboš Železný 

místní 

rozvoj 

obec Tři Dvory 
Osvoboditelů 271, 

280 02 Tři Dvory 
002 35 806 Jitka Vokolková 

místní 

rozvoj 

obec Veltruby 
Veltruby, Sportovní 

239, 280 02 Kolín 
002 35 881 Ing. Ivan Kašpar 

místní 

rozvoj 
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obec Záboří nad 

Labem 

Školní 164, 285 74 

Záboří n. L. 
002 36 624 Mgr. Ondřej Smoček 

místní 

rozvoj 

obec Žehuň 
Žehuň 136, 289 05 

Žehuň 
002 39 992 Ing. Karel Horák 

místní 

rozvoj 

obec Žiželice 
Masarykovo nám, 1, 

281 29 Žiželice 
002 35 962 Ing. Radan Eliáš 

místní 

rozvoj 

soukromý zemědělec 

Karel Horák 

Žehuň 116, 289 05 

Žehuň 
431 44 136 Ing. Karel Horák 

podnikavý 

region 

Josef Hájek - 

autoopravna nákup a 

prodej 

Lžovická 301,281 26 

Týnec nad Labem 
147 52 280 Josef Hájek 

podnikavý 

region 

ZOD Zálabí, a.s. 
Ovčáry, Na Františku 

358, 280 02 Kolín 
624 10 580 Ing. Václav Civín 

podnikavý 

region 

PROTECO-AGRO s. r. 

o.  

Ohaře 160, 281 30 

Ohaře 
257 28 148 Ing. Miroslav Fess 

podnikavý 

region 

TPCA Czech s. r. o. 

Průmyslová zóna 

Kolín - Ovčáry, 280 02 

Kolín 

265 13 528 Monika Koťarová 
podnikavý 

region 

Outdoored s.r.o. 

Masarykovo nám, 72, 

281 26 Týnec nad 

Labem 

285 30 691 
PhDr. Dušan 

Bartůněk, Ph.D 

aktivní 

region 

Baše a SPOL. s.r.o. 
Na Kačině 235,281 23 

Starý Kolín 
451 44 052 Radek Baše 

podnikavý 

region 

Vigvam Agency s.r.o. 
Na Výsluní 201/13, 

110 00 Praha 10 
289 68 841 Kateřina Horáčková 

atraktivní 

region 

Ranch Happy Hour o. 

s. 

Hlavní 10, 285 74 

Záboří nad Labem 
227 69 978 Miroslav Doležal 

aktivní 

region 

TJ Sokol Jestřábí 

Lhota 

Jestřábí Lhota 154, 

280 02 Kolín 2 
148 01 078 Jan Svoboda 

aktivní 

region 

Dobšané, z. s.  
Dobšice 16, 289 05 

Žehuň 
285 60 132 

Mgr. Oldřich 

Novotný 

aktivní 

region 
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SDH Polní Chrčice 
Polní Chrčice 54, 280 

02 Kolín 
618 84 731 Martin Böhm 

aktivní 

region 

SDH Ohaře Ohaře, 281 30 Ohaře 664 92 092 Ivan Valášek 
aktivní 

region 

SK Afrodita Němčice 
Nemčice 7, 280 02 

Kolín 
701 31 589 Josef Hrouda 

aktivní 

region 

SDH Tři Dvory 
Tři Dvory, 280 02 

Kolín 
664 92 181 Bc. Pavel Zeman 

aktivní 

region 

SDH Žehuň 
Žehuň 136, 289 05 

Žehuň 
647 33 696 Petr Krause 

aktivní 

region 

SDH Býchory 
Býchory 106, 280 02 

Kolín II 
618 84 642 Václav Zatloukal 

aktivní 

region 

Klub pro obnovu 

kolínské řepařské 

drážky 

Kunětická 373, 280 

02 Kolín IV. 
708 79 974 Tomáš Vanča 

atraktivní 

region 

Národní hřebčín 

Kladruby nad Labem 

s. p. o.  

Kladruby nad Labem, 

533 14 Kladruby n. 

Lab. 

720 48 972 Ing. Ivan Hájek 
atraktivní 

region 

AGRO Krakovany 

s.r.o. 

Krakovany 233, 281 

27 Krakovany 
271 27 346 Zdeněk Neruda 

podnikavý 

region 

Český mlynář s.r.o. 
Pivovarská 137, 281 

26 Týnec nad Labem 
260 81 351 Dušan Kovanda 

podnikavý 

region 

SK Krakovany z.s. 
Krakovany 263, 281 

27 Krakovany 
148 02 457 Jan Špinka 

aktivní 

region 

SDH Krakovany 
Krakovany 15, 281 27 

Krakovany 
618 84 693 Tomáš Fritscher 

aktivní 

region 

SDH Ovčáry 
Vrchlického 39, 280 

02 Ovčáry 
720 33 746 Josef Tuláček 

aktivní 

region 

SDH Veltruby 
Sportovní 239, 280 

02 Veltruby 
664 92 203 Radek Stehlík 

aktivní 

region 

Marina – lodě a 

karavany s. r. o. 

Bělohorská 645, 281 

26 Týnec nad Labem 
289 64 756 Věra Debelková 

aktivní 

region 
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Rozložení členů MAS Zálabí 
 

 

 

Mapa členské základny:  
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4. Orgány MAS Zálabí 

 

 Valná hromada 

Řádná valná hromada se uskutečnila dne 15. 3. 2016 v Týnci nad Labem v rekreačním 

středisku Marina. 

 

Valná hromada MAS Zálabí z. s. 

- Schválila za zapisovatele valné hromady manažerku MAS Terezu Benešovou 

- Schválila jako skrutátory valné hromady obec Polní Chrčice – Ing. Miloslav Vokál, 

Kolínská řepařská drážka – Tomáš Vanča 

- Schválila jako ověřovatele zápisu valné hromady obec Býchory – Ing. Richard Severa, 

Mikroregion Kolínské Zálabí – Milan Vacek 

- Schválila jednací řád valné hromady 

- Schválila program jednání valné hromady 

- Vzala na vědomí informace o členské základně 

-  Schválila volbu výběrové komise 

- Schválila Zprávu kontrolního výboru za rok 2015 

- Schválila Roční závěrku 2015 

- Schválila Výroční zprávu za rok 2015 

- Schválila Rozpočet chodu kanceláře na rok 2016 

- Vzala na vědomí informace o SCLLD pro programové období 2014-2020 

- Vzala na vědomí příspěvky vznesené v bodu Různé 

 

 Statutární zástupci MAS Zálabí 

 

 

 

 

Jednotlivé obce a města mohou mít v představenstvu zastoupení maximálně 49 %. Zároveň 

musí být dodrženo, že veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin nebude mít více než 49 

% hlasovacích práv. 

Předseda 
Svazek obcí Týnecko 

Josef Polák 

Místopředseda 
TPCA Czech s.r.o. 
Monika Koťarová 
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 Rada MAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rada MAS měla v roce 2016 celkem 3 zasedání 

 

Přehled zasedání Rady MAS v roce 2016 

1. zasedání Rady MAS dne 2. února 2016 od 15:30 hodin v konferenčním sále 

Outdoored s.r.o. 

 Kontrola plnění úkolů z minulých zápisů 

 Informace o standardizaci MAS 

 SCLLD 

 GP TPCA pro Kolínsko 2016 

 Úřad práce – společensky účelné pracovní místo 

 Místní akční plán vzdělávání ORP Kolín 

 Informace o valné hromadě MAS 

 Smlouva o výpůjčce – Roll Up Luxury 

 Dotace Středočeský kraj 

 Různé 

 

2. zasedání Rady MAS dne 26. dubna 2016 od 15:30 hodin v konferenčním sále 

Outdoored s.r.o. 

Zástupce subjektu Název subjektu Postavení a 
funkce 

Josef Polák Svazek obcí Týnecko předseda 

Monika Koťarová TPCA CZECH s.r.o. místopředseda 

PhDr. Dušan 
Bartůněk  

Outdoored s.r.o. 
člen 

Tomáš Vanča Klub pro obnovu kolínské řepařské 
drážky o. s. 

člen 

Ing. Miroslav Fess PROTECO-AGRO s.r.o. člen 

Ing. Richard Severa Obec Býchory člen 

Milan Vacek Mikroregion Kolínské Zálabí člen 
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 Kontrola plnění úkolů z minulých zápisů 

 GP TPCA pro Kolínsko 2016 

 Místní akční plán vzdělávání ORP Kolín – informace a personální zajištění 

 Různé 

 

3. zasedání Rady MAS dne 15. června 2016 od 15:00 hodin v Proteco Agro s. r. o., Ohaře 

 Kontrola plnění úkolů z minulých zápisů 

 GP TPCA 2016 

 Místní akční plán vzdělávání ORP Kolín – informace 

 Animace škol – informace 

 Plnění rozpočtu 2016 

 Kontrola zaplacených členských příspěvků 

 Žádost o odbornou praxi v rámci projektu „Záruky pro mladé ve Středočeském 

kraji“ z ÚP 

 Audit za rok 2015 

 Dotace od Středočeského kraje v roce 2016 

 Různé 

 

Neformální setkání Rady MAS dne 5. prosince 2016 od 15:00 hodin v Institutu Dušana 

Bartůňka, Týnec nad Labem 

 Informace k SCLLD 

 Místní akční plán vzdělávání ORP Kolín – informace 

 Animace škol – informace 

 GP TPCA 2016 

 Dotace od Středočeského kraje na propagaci regionu 

 Informace o udržitelnosti Olympiády mateřských škol – sportování nejen pro radost 

 Informace o udržitelnosti projektu Dědictví našich předků – Advent na vsi 

 Stav žádosti na režii 4.2 – financování MAS, překlenovací úvěr  

 

 

 Kontrolní výbor 

 

 
Název subjektu Zástupce subjektu Postavení a funkce 

Obec Ohaře Mgr. Ivana Suchánková předseda 

TJ SOKOL Jestřabí Lhota Jan Svoboda člen 

Český mlynář s.r.o. Dušan Kovanda člen 
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- kontrolní výbor měl v roce 2016 celkem 1 zasedání 

 

Přehled zasedání kontrolního výboru v roce 2016 

1. jednání kontrolního výboru MAS Zálabí, které se konalo 4. března 2016 od 13:30 hodin 

v kanceláři MAS Zálabí, z. s. 

 přezkum účetní závěrky a výroční zprávy 

 kontrola dokladů: bankovní výpisy, výpisy z úvěru, faktury přijaté, faktury vydané, 

vnitřní doklady, pokladna, mzdy a pracovní smlouvy, usnesení rady a valné 

hromady, dokumentace k neuzavřeným projektům, evidence a umístění 

majetku MAS 

 

 

 Výběrová komise 

 

 

 

 

 

 

 

- výběrová komise neměla v roce 2016 zasedání 

  

 

5. Projekty roku 2016 

 

Regionální kolo Olympiády mateřských škol – sportování nejen pro radost 

 21. května 2016 proběhlo další Regionální kolo Olympiády mateřských škol – 

sportování nejen pro radost v Jestřábí Lhotě. Akce se zúčastnilo 12 mateřských škol z regionu 

MAS Zálabí v celkovém počtu cca 250 dětí. Jako každý rok tato akce zaznamenala vysokou 

účast nejen rodičů dětí a přátel sportu, ale také obyvatel zúčastněných obcí a jejich starostů.  

 Akci zahájil a po celou dobu moderoval Jan Svoboda, který je „duší“ projektu, dále 

promluvil k přítomným Václav Nedbal, starosta obce Jestřabí Lhota. Další kdo přivítal děti, 

Název subjektu Zástupce subjektu Postavení a funkce 

Obec Tři Dvory Jitka Vokolková předseda 

Dobšané z. s. Mgr. Oldřich Novotný člen 

Obec Veltruby Ing. Ivan Kašpar člen 

AGRO Krakovany s. r. o. Zdeněk Neruda člen 

SK Krakovany, z. s. Jan Špinka člen 
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pedagogy a rodiče byl Ing. Pavel Vavruška, obchodní ředitel Sodovkárny 

Kolín. V neposlední řadě k zahájení přispěla slovem Kateřina Šafránková, česká 

reprezentantka v hodu kladivem. 

 Ve všech disciplínách, mezi které patřilo například skákání na hopper míčích, chůze 

na chůdách, kop na branku, slalom, skákání v pytli nebo hod na cíl, si děti vedly 

báječně.  V jedenáct hodin bylo dosportováno a po svačince jsme se mohli přesunout 

k samotnému závodu, který se dělí na běh 40 m – chlapci, běh 40 m – dívky, hod do dálky – 

chlapci, hod do dálky – dívky a štafeta 4x40 m – smíšená.  

 Dětem umístěným v závodu na prvním, druhém a třetím místě předala medaile a 

diplomy Jarmila Kratochvílová, držitelka současného světového rekordu v běhu na 800 m. 

Ostatním soutěžícím, kteří obsadili druhé a třetí místo, byli také předány Certifikáty na jízdu 

Kolínskou řepařskou drážkou a dětem na prvním místě byli předány volné vstupenky pro 

celou rodinu do Kina 99 v rámci akce Kmochův Kolín a velké plyšové Pandy, které byly 

dárkem od Sodovkárny Kolín. 

 Všechny děti byly po celodenním sportování odměněny medailemi a diplomy. Každá 

školka obdržela diplomy za účast a tašky s propagačními předměty a sladkostmi. Pro paní 

ředitelky byly nachystány medaile a květiny. 

 
Foto: Radek Duman 

https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Bh_na_800_metr%C5%AF
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Společné setkání regionů Olympiády mateřských škol – sportování nejen 

pro radost 

 Na společném setkání partnerských regionů aneb Putování s Indiány byly k vidění 

výkresy dětí na téma olympijského sportování. Autoři nejoriginálnějších prací z každé MŠ si 

převzali drobné ocenění. Výkresy dětí bylo možno shlédnout v celodřevěném Vigvamu 

společně s prezentací fotografií obou regionů z letošního ročníku. 

 Pro návštěvníky byla připravena ukázka vystoupení taneční skupiny Domino Dance, 

další částí programu bylo vystoupení FunActivity, které obsahovalo klubové tance, soutěžení 

s maskotem, naučnou část o Indiánech, megabubliny a chytání bublin z bublinkovače. Poté 

již začal volný program pro rodiče s dětmi, kdy byl dětem k dispozici skákací hrad, dětské 

hřiště, malování na obličej, dočasné tetování, projížďka na koních, výroba indiánských 

čelenek, rýžování zlata a hod tomahavkem. V neposlední řadě byl pro děti připraven 

environmentální program na téma Životadárný strom, který byl realizován  díky finanční 

podpoře z grantového programu 

TPCA pro Kolínsko v rámci projektu 

Pečujeme o zeleň. Pro paní učitelky 

z MŠ byl připraven seminář 

k pokračování projektu. I přes 

chladné počasí bohatý kulturní 

program přilákal k návštěvě 

Vigvamu více než 300 dětí 

v doprovodu svých rodičů. 

Foto: Petra Trojanová 

 

 

Festival řemesel 2016 

 Letošní Svátky Labe opět přinesly svým návštěvníkům spoustu zážitků a zajímavých 

aktivit. Tato již tradiční akce představila výbornou spolupráci několika subjektů – Outdoored 

s.r.o., MAS Zálabí, z. s., Svaz rybářů Týnec nad Labem, Město Týnec nad Labem a Marina – 

lodě a karvany s. r. o. 

 Tradice byla dodržena i účastí a prodejní prezentací řemeslníků nejen z Polabí, ale i ze 

vzdálenějších míst naší republiky. Návštěvníci tak mohli shlédnout a samozřejmě si i zakoupit 

květiny, květinové dekorace, háčkované a proutěné dekorace, šperky – z fimo 



 

Místní akční skupina Zálabí, z. s. 
Komenského náměstí 235, 281 26 Týnec nad Labem 

 

~ 16 ~ 

 

hmoty, korálků a dalších technik, mýdla, svíčky, výrobky z  pedigu a 

novinového papíru, zvířátka z dřevité vlny, drátovaná krajka, látkové hračky, látkové výrobky, 

maďarské speciality, výrobky chráněné dílny CZPINS. Děti se nechaly inspirovat šikovností 

„profesionálů“ a domů si odnášely své vlastní výtvory z dětských tvořivých dílen. 

 Hlavní atrakcí této akce byli závody 

dračích lodí, kam bylo přihlášeno celkem 11 

dvacetičlenných posádek. Další vyžití této 

krásné soboty bylo za doprovodu soutěžní 

výstavy prací žáků ze ZŠ Týnec nad Labem, 

rybáři hostili uzenými a smaženými rybami a 

pro děti připravili již neodmyslitelné soutěže, 

další atrakce pro děti zajistila firma Outdoored 

s. r. o.                   Foto: Tereza Benešová 

 

 

Advent na vsi 2016 

 Účelem udržitelnosti projektu spolupráce s názvem „Dědictví našich předků“ se 

uskutečnila akce Advent na vsi, která se konala 27. listopadu 2016 na Masarykově náměstí 

v Týnci nad Labem od 14 hodin. Součástí akce Advent na vsi byl doprovodný program jako 

adventní trhy, živý betlém, dramatické pásmo dětí ZŠ Týnec nad Labem, výstava v Městském 

muzeu se stálou expozicí rodu Pernerů a okolí Týnecka o zvyklostech adventu, varhanní a 

pěvecké vystoupení v kostele Stětí svatého Jana Křtitele, malování hrnečků v Městské 

knihovně Karla Hampla, rozsvícení „Vánočního stromku“ a malé občerstvení pro účastníky 

akce.  

 Akce se zúčastnili 

místní výrobci a také 

partneři projektu 

spolupráce se podíleli na 

přípravě. Zapojeni byli žáci 

ZŠ Týnec nad Labem, spolky, 

firmy a dobrovolníci. 

 

 Foto: Dušan Žmolil 
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Pečujeme o zeleň 

 MAS Zálabí získala z 11. ročníku grantového programu TPCA pro Kolínsko šek na 

150 000 Kč na projekt Pečujeme o zeleň v prioritě Ochrana životního prostředí. 

 V rámci tohoto projektu byly odborně ošetřeny stávající stromy v obcích nebo 

vysazeny nové stromy a keře v 7 obcích regionu. Konkrétně 

se jedná o obce Krakovany, Němčice, Labské Chrčice, Polní 

Chrčice, Ovčáry, Týnec nad Labem a Ohaře. V neposlední 

řadě se v rámci projektu uskutečnil výukový program pro 

osvětu environmentální výchovy dětí v mateřských školách. 

Děti si mohly ověřit své znalosti stromů a dalších dřevin 

zábavou a poutavou formou a zároveň se naučily, jak 

o dřeviny správně pečovat. 

Foto: Petra Trojanová 

 

Místní akční plán vzdělávání 

 Aktivity realizované v rámci MAP v roce 2016: 

 Řídící výbor – nejvyšší orgán MAP - pravidelná setkání 

- 29.3.2016, 23.6.2016, 20.9.2016 

- Schválení Strategického rámce (SR) MAP včetně investičních 

priorit (20.9.2016) 

- Aktualizace SR 

 MAP WORKSHOPY pro pedagogy a další zájemce 

- Od 10/2016 každý měsíc odborné diskusní setkání se zaměřením na problematiku MŠ 

a ZŠ 

 

Aktivity projektu jsou plněny v souladu s harmonogramem projektu. 

 

Plánované aktivity na rok 2017: 

 MAP WORKSHOPY  

 MAP DEN  

 MAP SNÍDANĚ  

 MAP PANEL  
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 Výjezdní zasedání ředitelů ZŠ ORP Kolín – 1. - 2.6.2017 Seč 

 Setkání ředitelek MŠ ORP Kolín – duben - květen 

 Společné setkání ředitelů a zřizovatelů ZŠ / MŠ – podzim 2017   

 Průběžná tvorba strategie do roku 2023 a tvorba akčního plánu na 2 roky – EPS 

 Aktivity pro pedagogy – říjen, listopad 

 

 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ A ZŠ I. 

 Animace škol zahájena po výzvě č. 22 v rámci OP VVV, která je zaměřena tzv. šablony 

ve vzdělávání. Jednotlivé subjekty mají možnost čerpat na vzdělávání, personální podporu či 

sdílení zkušeností. 

 

Časový průběh: 

- Červenec, září, listopad – nabídka školám  

- Červenec – doposud – spolupráce na přípravě žádostí u těch škol, které projevili zájem 

 

Obsah animace: 

- Technická příprava a podání žádosti 

- Věcné zaměření šablon 

- Seznámení se způsobem administrace 

- Metodická pomoc při nastavení jednotlivých šablon 

 

Zapojení škol: 

- Doposud zájem projevilo celkem 15 subjektů patřících do MAS Zálabí. V tuto chvíli je 

podáno již 14 žádostí. 

-  Žádosti jsou v různých stupních hodnocení, část z nich je již v realizaci 

 

Další postup: 

- Květen 2017 – souhrnné setkání všech subjektů – workshop praktických zkušenosti 

z realizace 

- Individuální řešení s každou školou. 

 

 



 

Místní akční skupina Zálabí, z. s. 
Komenského náměstí 235, 281 26 Týnec nad Labem 

 

~ 19 ~ 

 

Dotace ze Středočeského kraje 

 MAS Zálabí získala mimořádnou účelovou neinvestiční dotaci na zhotovení 

Propagačních předmětů pro účely prezentace MAS Zálabí, z. s. Z projektu byly pořízeny např. 

balónky, plážové míče, propisovací pera, textilní tašky, pastelky, bloky, flash disky, bannery, 

roll up aj. Zároveň byl díky projektu vytvořen nový web MAS. 

 

 

Režie MAS Zálabí 

 Projekt je určen pro Místní akční skupinu Zálabí, z. s., která již získala Osvědčení o 

splnění standardů, konkrétně pro osoby (subjekty) podílející se na plnění Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje. Projekt "Přípravné podpůrné činnosti, provozní a 

animační činnosti MAS Zálabí, z. s.“ je zacílen konkrétně na aktivity spojené s realizací 

strategie (např. příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, 

monitorování a evaluace SCLLD).  

 Projekt je zaměřen zejména na tyto cíle: zlepšení řídících a administrativních 

schopností MAS, podpora aktivizace občanů území MAS, budování partnerství a podporování 

dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkovského regionu.  

 

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Zálabí, z. s. 

 Pro období 2014-2020 připravují MAS strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje (SCLLD), v rámci kterých analyzují svá území, jejich potřeby a požadavky a definují 

možné cíle podpory pro finanční prostředky poskytované z Evropské unie na tento 

integrovaný nástroj. 

 Strategie byla zpracována jako ucelený střednědobý strategický dokument komunitně 

vedeného místního rozvoje regionu MAS Zálabí reagující na konkrétní potřeby v území. Je 

výsledkem spolupráce veřejné správy, podnikatelů, neziskových organizací a veřejnosti na 

principu metody Leader.  Vychází z přístupu plánování zdola nahoru a prohlubování místního 

partnerství mezi všemi skupinami společnosti. Do zpracování strategického dokumentu byli 

zapojeni také místní obyvatelé z území k jednotlivým oblastem strategie. 

 Strategie byla během svého průběhu zpracování několikrát aktualizována a průběžně 

doplňována novými podměty místních aktérů. Již samotnou tvorbou strategie napomohla 
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k prohlubování místního partnerství. Nyní čekáme na schválení strategie a 

věříme, že v roce 2017 již bude moci realizovat výzvy v rámci CLLD. 

 Dokumenty strategie ke stažení: http://www.maszalabi.eu/archiv/projekty/strategie-

mas-zalabi-2014-2020/ 

 

 

Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově (tisková zpráva od NS MAS ČR) 

 Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů, získávání a 

rozdělování dotačních prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem Místních 

akčních skupin (MAS). Jsou důležitým článkem komunitně vedeného místního rozvoje v 

České republice. S jejich pomocí se opravovaly hasičské zbrojnice, místní komunikace, 

knihovny, sokolovny, křížky a kapličky, stavěly spolkové domy, hřiště, muzea, rozhledny nebo 

naučné stezky. V letech 2007 až 2013 získaly MAS na realizaci strategických plánů rozvoje 

regionů z Programu rozvoje venkova (PRV) 5,3 miliardy korun. V programovacím období 

2014–2020 by tato částka měla být více než trojnásobná. MAS se budou nově podílet také na 

budování rodinných a komunitních center, budou podporovat sociální podnikání, 

agroturistiku nebo regionální výrobu. 

 „Místní akční skupiny ale nevznikly primárně jen kvůli finančním prostředkům, které 

mohou rozdělovat – to je přidaná hodnota,“ říká předseda Národní sítě Místní akční skupiny 

ČR Václav Pošmurný. Motivací pro založení MAS, a to už od jejich vzniku v Evropě v roce 

1991, je podle něj především snaha spojit partnery v regionu. MAS se pak pro ně stávají 

mentorem, který je vede celým procesem – poskytuje jim poradenský servis, konzultace při 

psaní projektů, pomáhá s jejich realizaci i zajištěním udržitelnosti, ale především je 

propojuje. 

 Činnost MASek podporuje i ministr zemědělství Marian Jurečka: „Ministerstvo 

zemědělství vždy podporovalo rozvoj venkovských aktivit na místní úrovni, protože pouze 

lidé, kteří v daném území sami žijí, mohou mít nejlepší povědomí o konkrétních potřebách 

jeho rozvoje a dalšího zvelebení. Právě Místní akční skupiny sdružující obce, místní 

podnikatele, zemědělce i další aktéry, stojí v první linii veřejných zájmů, kdy se dá něco 

hmatatelného ke zlepšení podmínek místních obyvatel skutečně zrealizovat. Ministerstvo 

zemědělství má bohaté zkušenosti s naplňováním metody Leader z minulého 

programovacího období a i do budoucna se jeví nabídka z Programu rozvoje venkova v tomto 

ohledu jako nejatraktivnější a nejlépe uchopitelná. Jsme připraveni naše působení v tomto 

http://www.maszalabi.eu/archiv/projekty/strategie-mas-zalabi-2014-2020/
http://www.maszalabi.eu/archiv/projekty/strategie-mas-zalabi-2014-2020/
http://www.maszalabi.eu/aktuality/mistni-akcni-skupiny-pomahaji-zkvalitnit-zivot-na-venkove/
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ohledu dále vyhodnocovat a ve střednědobém horizontu ještě vylepšovat 

ve prospěch řešení nejpalčivějších problémů, které venkov potkávají, abychom zabránili 

odchodu zejména mladých lidí do měst a venkovu vrátili jeho obraz kulturního a přírodního 

dědictví pro celou naši společnost.“ 

 MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé 

podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a státních institucí). Je založena na 

principech místního partnerství, jehož cílem je podpora a rozvoj venkova. Snaží se 

koordinovat a sjednotit zájmy obyvatel regionů, které zastupují. Komunitně vedený místní 

rozvoj, respektive metoda LEADER, kterou MAS uplatňují, přispívá k lepšímu zacílení podpory 

na potřeby daného venkovského území a k rozvoji spolupráce místních aktérů. Díky tomu 

jsou MAS důležitým článkem při rozdělování finančních prostředků z Evropské unie i 

národních zdrojů. 

 „Místní akční skupiny by měly výrazně přispívat k lepšímu životu v jednotlivých 

regionech naší republiky a díky znalosti lokálního prostředí efektivněji řešit konkrétní 

problémy… Místní akční skupiny tak mají skutečný potenciál naplnit smysl své existence a 

výrazně zlepšit konkurenceschopnost jednotlivých regionů,“ uvedla nedávno ministryně pro 

místní rozvoj Karla Šlechtová. 

 V rámci svých aktivit vytváří MAS strategii rozvoje, která definuje směry, jimiž by se 

měl daný region vydat. Naplňovat tuto strategii se pak daří díky partnerství a spolupráci 

aktivních jedinců a subjektů sdružených v MAS. V programovacím období 2014–2020 se 

objevil nový pojem používaný pro využití metody LEADER, a to Komunitně vedený místní 

rozvoj (CLLD). Také jeho nástrojem je zapojení občanů na místní úrovni do hledání odpovědí 

na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. Jsou shrnuty v Strategii komunitně 

vedeného místního rozvoje (SCLLD), která se vztahuje k území dané MAS. Realizace těchto 

strategií bude financována z různých fondů – Integrovaného operačního programu (IROP), 

Operačního programu Zaměstnanost (OP ZAM) a Programu rozvoje venkova (PRV). 

 První MAS v České republice vznikly v roce 2002. V současnosti je jich 180, a to v 

územní působnosti 5 873 obcí, v nichž žije 6,1 milionu obyvatel, což je 58 procent populace 

České republiky. Činnost MAS je financována z Integrovaného regionálního operačního 

programu (IROP), členských příspěvků, půjčkami, granty a úvěry krajů nebo výnosy 

organizace, které MAS poskytují. 
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6. Další činnosti MAS Zálabí v roce 2016 

 

 běžná administrativa kanceláře MAS Zálabí 

 vypořádání připomínek k Žádosti o podporu „Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje pro území MAS Zálabí“ 

 manažerka MAS Tereza Benešová a projektový manažer Mgr. David Záhora se 

pravidelně zúčastňovali jednání na úrovni KS MAS, NS MAS, seminářů, workshopů a 

školení ohledně SCLLD dalších činností MAS 

 manažerka MAS Zálabí Tereza Benešová se zúčastnila dvou Valných hromad NS MAS 

2016 

 MAS Zálabí půjčovala mobiliář, který je k vypůjčení i v roce 2017 

 

7. Cíle pro rok 2017 

 

 SCLLD 

 Pokračovat v projektu MAP 

 Pokračovat v animaci školských zařízení 

 Projektování do operačních programů 

 Projektování v rámci projektů spolupráce PRV 

 Projektování do GP TPCA 

 Další spolupráce s ostatními MAS na úrovni KS MAS a NS MAS 

 Obecná podpora regionu 

 Prezentace MAS Zálabí, z. s. 

 

8. Hospodaření MAS Zálabí v roce 2016 

 

Příloha č. 1 Výkaz zisku a ztráty 

Příloha č. 2 Rozvaha 

 

9. Přijaté dary za rok 2016 
 

Rádi bychom poděkovali následujícím subjektům, které v roce 2016 svým darem přispěly na 

činnost MAS Zálabí, z. s. 
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Projekt Putovní olympiáda mateřských škol – sportování nejen pro radost 

Subjekt Hodnota 

Obec Býchory 3 000,- Kč 

Obec Krakovany 3 000,- Kč 

Obec Jestřabí Lhota 3 000,- Kč 

Obec Týnec nad Labem 3 000,- Kč 

Obec Žehuň 3 000,- Kč 

Obec Žiželice 3 000,- Kč 

Obec Hlavečník 3 000,- Kč 

Obec Opolany 3 000,- Kč 

Obec Ovčáry 3 000,- Kč 

Obec Ohaře 3 000,- Kč 

Obec Velký Osek 3 000,- Kč 

Obec Starý Kolín 3 000,- Kč 

Obec Veltruby 3 000,- Kč 

SK Krakovany z. s. 1 000,- Kč 

 

 

10. Soupis majetku 

 

Majetek Hodnota 

Velkoprostorový stan 6 x 12 m 45 000,- Kč 

Notebook Dell s příslušenstvím 16 024,- Kč 

Prodejní stánek, 10 ks 112 320,00,- Kč 

Eko WC, 2 ks 62 400,00,- Kč 

Pivní sety, 10 ks 25 289,00,- Kč 

Nástěnkový stojan na zeď, 2 ks 7 380,00,- Kč 

Skříň – skleník, 8 ks 79 810,00,- Kč 

Lavicová nástěnka, 16 ks 78 240,00,- Kč 

Zvuková aparatura YAMAHA 34 599,00,- Kč 

Párty stan 3 x 3 m 4 968,00,- Kč 
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2 komplety herních prvků 156 129,00,- Kč 

Malá sada herních prvků 47 155,00,- Kč 

Skákací hrad 15 990,- Kč 

Elektrocentrála 15 390,- Kč 

Mobilní podium 167 222,- Kč 

Flipchart NOBO Barracuda 1 990,- Kč 

KEO-W program 8 494,- Kč 

Hodnota majetku celkem 837 150,- Kč 

 

 

11. Rozpočet MAS Zálabí, z. s. na rok 2017 

 

Příjmy Rozpočet v Kč 

Členské příspěvky na rok 2017 226 730 

Místní akční plán vzdělávání 395 639 

Úroky 500 

Finanční dar na OMŠ 39 000 

Čerpání úvěru  500 000 

Proplacení režijních nákladů za rok 2015 110 000 

Proplacení režijních nákladů za rok 2016 550 000 

Příjmy celkem 1 821 869 

     

Výdaje Rozpočet v Kč 

Mzdy a odvody kancelář 1 473 320 

DPP účetní 24 000 

Poštovné, telefonní poplatky 20 000 

Poplatky banka 1 000 

Web 1 500 

Pronájem kanceláře 20 000 

Spotřeba materiálu 15 000 

Cestovné, stravné, ubytování 36 000 

Audit 16 000 

Vzdělávání zaměstnanců 5 000 

Catering, náklady na reprezentaci 8 000 

Informační a propagační nástroje 10 000 

Místní akční plán vzdělávání 395 639 

OMŠ - Regionální kolo + posun prvků 40 000 

OMŠ - Společné setkání regionů 25 000 
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Splátka úvěru 500 000 

Výdaje celkem 1 629 820 

 

 

 

 

Poděkování patří všem, kteří svým aktivním přístupem 

pomohli k tvorbě SCLLD a k realizaci projektů a akcí MAS! 


