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Místní akční skupina Zálabí, z. s.  

nám. Komenského 235, 281 26 Týnec nad Labem 
 

Zápis č.: 1/2019 
z 1. zasedání Rady MAS konaného dne 15. ledna 2019 od 16:00 hodin 

na MěÚ Týnec nad Labem. 
 
Přítomni: 
Rada MAS:  
Bc. Dušan Žmolil, Bc. Monika Matuchová, p. Milan Vacek, Ing. Miroslav Fess, p. Petr Krause 
  
Omluveni: 
Ing. Radan Eliáš, Ing. Radek Podroužek 
 
MAS Zálabí:  
Ing. Nikola Bendáková, Ing. Lucie Dostálová, Ing. Stanislav Štumpf, Mgr. David Záhora 
 
Rada MAS je usnášeníschopná. 
 

1. Zahájení 
Zasedání Rady MAS Zálabí zahájil v 16:00 hodin a řídil Bc. Dušan Žmolil, předseda spolku. 
 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Předseda MAS Zálabí, navrhl za zapisovatele Ing. Stanislava Štumpfa a za ověřovatele zápisu Bc. 
Moniku Matuchovou za TPCA Czech, s.r.o. 
 
Bc. Žmolil nechal hlasovat o zapisovateli a ověřovatelích zápisu. 
 
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0 
 
Závěr č. 1/1/2019 – Rada MAS schválila za zapisovatele manažera MAS pro PRV – Ing. Stanislava 
Štumpfa a za ověřovatele zápisu Bc. Moniku Matuchovou.  
 

3. Schválení programu 
Předseda MAS přečetl program v navrženém znění.  
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Kontrola plnění úkolů z minulých zápisů 
5. Informace o plnění strategie CLLD MAS Zálabí – výzvy IROP, PRV, OPZ, 
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animace škol a školských zařízení  
6. MAP II 
7. Grantový program TPCA 2019 
8. Příprava Valné hromady 2019 
9. Různé 
10. Ukončení 

 
Předseda Rady MAS nechal schválit navržený program jednání. 
  
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0 
 
Závěr č. 2/1/2019 – Program byl schválen. 

 
4. Kontrola plnění úkolů z minulého zápisu 

Žádné úkoly v minulém zápisu nebyly.  
 
Ing. Nikola Bendáková shrnula činnosti a akce MAS v roce 2018. Jednalo se o následující: 

- Školkohry, 
- Advent v Týnci nad Labem,  
- Hostění KS MAS na Marině v Týnci nad Labem,  
- Krabice od bot,  
- Svátky Labe,  
- zakoupení 2 ks roll-upů s tématem 4 muzeí, 
- nové herní prvky (dotace Stč. kraj), 
- zhotovení publikace o území MAS Zálabí (dotace Stč. Kraj), 
- založení profilu MAS na facebooku, 
- propagaci akcí členů na webu, facebooku, 
- zapůjčování mobiliáře členům MAS      
- realizace SCLLD – výzvy MAS 

 
Rada MAS bere uvedené na vědomí. 
 

5. Informace o plnění strategie CLLD MAS Zálabí – výzvy IROP, PRV, OPZ, animace škol a 
školských zařízení  
 

A, Plnění CLLD - IROP: Ing. Nikola Bendáková uvedla, že v rámci IROP, byly vyhlášeny čtyři výzvy.  
V 1. výzvě na Zodolnění stanic pro IZS byl podán jeden projekt (Obec Starý Kolín – Rekonstrukce 
hasičské zbrojnice JSDH), projekt je ve fázi realizace.  
V 2. výzvě Bezpečná doprava byl podán 1 projekt (Město Týnec nad Labem – Stavební úpravy 
chodníků Masarykova náměstí) 
Ve 3. výzvě Bezpečná doprava II byl podán 1 projekt (obec Krakovany – Bezbariérový chodník při 
silnici 327 13).  
Nyní se přijímají žádosti do 4. výzvy Infrastruktura pro vzdělávání. V roce 2019 bude 
vyhlášena výzva na podporu Cyklodopravy a Komunitních center. 
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 B, Plnění CLLD - OPZ: Ing. Lucie Dostálová seznámila Radu MAS s výzvami za rok 2018. Do výzvy 
Prorodinná opatření I byly podány dva projekty Dětský klub Při ZŠ Týnec nad Labem a Marina – lodě a 
karavany. Žadatel Marina – lodě a karavany z důvodu snížení % dotace odstoupil. Ve výzvě Sociální 
služby a komunitní činnost I je jeden projekt. Na rok 2019 zbývá vyčerpat částku 2 mil. Kč.   
 
C, Plnění CLLD - PRV: Ing. Stanislav Štumpf informoval Radu MAS o 1. výzvě, která byla vyhlášena 
v červnu 2018. Bylo podáno 11 projektů a všech 11 projektů bylo podstoupeno Výběrovou komisí a 
Radou MAS ke kontrole na SZIF. U jednoho žadatele byla z důvodu nereagování ukončena 
administrace. Nyní probíhá u většiny projektů kontrola na straně SZIFu. Předpokládaný termín 
ukončení kontrol a podpisu dohody únor, březen 2019. Dne 14. 1. 2019 byla vyhlášena 2 výzva MAS, 
na kterou byla uvolněna alokace 6 950 tis. Kč. Pokud tato částka nebude vyčerpána, bude v květnu 
vyhlášena třetí výzva. Pokud by nedošlo u nějaké Fiche k čerpání, budou finanční prostředky 
přesunuty do čl. 20 na podporu činnosti spolků. O projekt Spolupráce není u sousedních MAS zájem. 
Po střednědobé evaluaci a změně Strategie budou finanční prostředky (660 tis. Kč) přesunuty do čl. 
20. 
 
D, Plnění CLLD – MAP I: Mgr. David Záhora informoval členy Rady o ukončení MAP I v lednu 2018. 
V roce 2019 dojde k navýšení finanční alokace na 1 900 tis. Kč. Celková alokace bude 7,9 – 8,2 mil. Kč. 
Větší školy jako např. v Týnci nad Labem, Žiželicích a Krakovanech si MAP I administrují samy. Menší 
školy a školky na to nemají kapacity a čas. Školka v Radovesnicích II nemá o MAP zájem. Největší 
problém u škol je špatná, zastaralá infrastruktura a na to se nedají dotace z MAP využít.  
 
Rada MAS bere informace bodů 5A, 5B, 5C, 5D na vědomí.   
 

6. MAP II 
 
MAS Zálabí a MAS Podlipansko požádaly o pokračování MAP I a vznikl MAP II. I nadále bude v MAP II 
pokračováno s předáváním příkladů správné praxe, exkurzemi, síťování škol a setkáváním pedagogů. 
Z řad personálu ZŠ a MŠ bude vyčleněno 9 pracovních skupin dle oborů. Garantem MAP II je MAS 
Podlipansko a MAS Zálabí má partnerskou roli. Na MAP II bylo vyčleněno 15 mil. Kč a očekávaná doba 
trvání projektu je 40 měsíců.  Personální obsazení bude na 0,7 úvazku. Na základě VŘ organizovaným 
MAS Podlipansko byla vybrána paní Jarmila Dvořáková, která bude administrovat MAP II v Kolíně a na 
území MAS Zálabí. Novým manažerem MAP II je David Záhora s tím, že MAS Podlipansko zůstává 
gestorem MAP II.    
 
Rada MAS bere tuto informaci na vědomí.   
 

7. Grantový program TPCA 2019 
 

Bc. Monika Matuchová sdělila, že doposud nebyla schválena koncepce grantu a ke schválení dojde 
zřejmě do konce ledna 2019. Dojde k zachování tří priorit jako v roce 2018 a finanční 
podpora ze strany TPCA bude nižší. Grant bude vyhlášen v dubnu 2019 a do prázdnin 
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budou vyhlášeni výherci.  Ing. Nikola Bendáková představila Radě návrh projektu na získání grantu. 
Jednalo by se o akci, jejímž úkolem je podnítit zvýšení turistického ruchu na území MAS a je určena 
zejména pro rodiče s dětmi, aby poznávali náš region. Z grantu TPCA by došlo k vyhotovení turistické 
a cyklistické mapy území MAS a na zadní straně by byly informace o atraktivitách regionu, které by 
museli soutěžící během roku navštívit. Seznámí se zde formou příběhu o zajímavých místech a u 
každého zastavení je čeká malý úkol. V roce 2020 by došlo na společenské akci k vyhodnocení akce a 
vyhlášení výsledků soutěže. Akce ale může pokračovat i v dalších letech. S distribucí materiálu by 
pomohl Mgr. David Záhora v rámci animace MAP II. 
 
Rada MAS bere tuto informaci na vědomí.   
 

8. Příprava Valné hromady 
 
Ing. Nikola Bendáková uvedla, že loňská Valná hromada zasedala 15. února 2018. V roce 2019 by 
mohla proběhnout v první polovině dubna. Programem bude mj. volba Výběrové komise. Na základě 
diskuze členů Rady byl vybrán termín zasedání Valné hromady 8.-12. 4. 2019. Kancelář MAS byla 
Radou pověřena ke zhotovení poptávky po cenově nejvýhodnějším místě k jednání. Možnostmi jsou 
Hotel Racek v Týnci nad Labem, Vigvam v Němčicích nebo Hotel Na Farmě v Choťovicích. Výsledek 
průzkumu trhu bude zaslán členům Rady. Na Valné hromadě bude řešeno případné přijetí nových 
členů a to obcí Lipec, Radovesnice II a Uhlířská Lhota. Pokud budou chtít obce přistoupit samostatně 
a nikoli pod Svazkem obcí Týnecko, je nezbytné, aby s obcemi byly přijaty i spolky nebo podnikatelé, 
aby byl zachován poměr hlasů veřejného a neveřejného sektoru. Na Valné hromadě budou též řešeny 
členské příspěvky. Řada členů doposud členský příspěvek za 2018 nezaplatila.  
 

9. Různé 
 
9A, Logo MAS Zálabí – Mgr. David Záhora seznámil členy Rady s možností změny loga MAS. Důvodů 
je víc. Logo je zastaralé a neodpovídá dnešním trendům jednoduchosti. Nové logo by znamenalo, že 
naše MAS není statická, ale posunuje se vpřed. Navrhl, aby byla provedena soutěž o zhotovení 
nového loga. Očekávané náklady do 6 tis. Kč.   
 
Rada MAS souhlasí s vyhlášením soutěže na nové logo. 
 
9B, Brožury o území MAS Zálabí – Ing. Nikola Bendáková informovala členy Rady o zhotovení brožur. 
Brožur bylo vytisknuto 1 000 ks a jsou určeny k podpoře turistického ruchu. Navrhla, aby byly brožury 
rozmístěny po informačních turistických centrech v nejbližším regionu a v našich muzeích. Bc. Monika 
Matuchová navrhla, aby část publikací byla i v TPCA (prohlídky). Brožury budou distribuovány od 
března 2019. Zbylá část publikací (cca 50 %) bude využita pro měkké akce pořádané MAS Zálabí. 
Koncem roku 2019 se udělá vyhodnocení, jak bylo s brožurami nakládáno a dohodne se, jestli je 
potřeba vytisknout další, provést úpravu apod.    
 
Rada MAS bere tuto informaci na vědomí.   
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9C, Nabídka destinační agentury Kutná Hora, Kolín – Ing. Nikola Bendáková představila Radě 
nabídku nově vznikající destinační agentury. Nabídka členství byla rozeslána rovněž všem členům 
MAS Zálabí. Koncepce je velice obecná a nelze z ní vyčíst výhody pro náš region. Nedošlo k diskuzi o 
podobě. MAS Zálabí se má stát členem a neví čeho. Požadované příspěvky jsou neúměrně vysoké. 
Nutno spolu s ostatními MAS počkat až dojde k vyjednávání.  
 
 Rada MAS souhlasí s postupem kanceláře MAS. 
 
9D, Školkohry –Některé obce odmítly uhradit dar na konání akce Školkohry 2018, případně 
nereagovaly na žádost MAS Zálabí. V roce 2018 byly náklady na akci 44 tis. Kč. Zbyly medaile a dresy. 
Očekávané náklady na 2019 jsou tedy nižší. Mgr. David Záhora zjistí, jestli lze část nákladů uhradit 
z nepřímých nákladů MAP II. 
 
Rada MAS bere tuto informaci na vědomí.   
  
9E, Ukliďme MAS Zálabí – Ing. Stanislav Štumpf představil členům Rady akci Ukliďme Česko. MAS 
Zálabí by mohla zorganizovat úklid dobrovolníků na území MAS. Je to výhodnější než, aby úklid 
organizovalo více samostatných obcí. Pytle, rukavice by dodala neziskovka Ukliďme Česko. Obce by 
měly na starosti odstranění posbíraného odpadu. Akce se koná 7. 4. 2019. Ing. Stanislav Štumpf 
vznese na členské obce dotaz, zdali mají zájem se do této akce zapojit. 
 
Rada MAS souhlasí s postupem kanceláře MAS. 
 
9F, Příští zasedání Rady – po dohodě členů Rady se příští setkání rady uskuteční před zasedáním 
Valné hromady.  
 
Schůze Rady MAS byla ukončena v 17:45.  
 
Zapisovatel: 
Ing. Stanislav Štumpf                 ……………………………………………. 
 
Ověřovatel zápisu: 
Bc. Monika Matuchová                  ……………………………………………. 
 
Bc. Dušan Žmolil – podepsán jako předseda spolku 
Předseda spolku: 
                                                                                                       …………………….…………………. 
Místopředseda spolku: 
Bc. Monika Matuchová                                                                …………………………………………. 


