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Kontaktní údaje: 

Místní akční skupina Zálabí, z. s. 

Sídlo: nám. Komenského 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: 82sipsd 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 2897532309/0800 

 

Svazek obcí Týnecko, Bc. Dušan Žmolil 

Předseda MAS Zálabí 

e-mail: starosta@tynecnadlabem.cz, tel.: +420 606 610 234 

 

Ing. Nikola Bendáková 

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 

 

Bc. Petra Kubátová Krchová 

Projektový manažer 

e-mail: prv@maszalabi.eu, tel.: +420 725 563 579 

 

Ing. Zuzana Jarošová 

Projektový manažer 

e-mail: opz@maszalabi.eu, tel.: +420 604 533 230 

 

Štěpánka Vančurová 

Účetní MAS Zálabí 

e-mail: vancurova@tynecnadlabem.cz, tel.: +420 777 908 716 
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2. Úvodní slovo 
Rok 2021 znamenal pro MAS Zálabí, z. s. jednak činnosti spojené s realizací Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro programové období 2014-2020, a 

především pak činnosti spojené s přípravou nové Strategie CLLD na období 2021-2027. 

Pokračovali jsme ve vyhlašování výzev v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu (IROP) a Programu rozvoje venkova (PRV). Díky těmto programům mohly obce 

žádat o dotace na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, rozvoj 

komunitních center, budování odpočinkových míst v lese, podporu spolkových zařízení, 

knihoven či zlepšení atraktivity veřejných prostor. Podnikatelé a zejména zemědělci žádali o 

dotace na nákup techniky. V průběhu roku 2021 také pokračovala animace škol a školských 

zařízení v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). 

Programové období 2014–2020 se již blíží ke konci. Během něj se do našeho území 

podařilo rozdělit přibližně 43 mil. Kč, a to pro obce, školy, podnikatele a další členy spolku. 

Realizace některých podpořených projektů poběží až do roku 2023, nicméně převážná 

většina finančních prostředků již byla vyčerpána.   

S podobnou částkou pro vybrané oblasti podpory můžeme počítat i v nadcházejícím 

období 2021–2027. Naše MAS bude opět vybírat a podporovat projekty, které budou 

financovány z fondů EU. Také budeme nadále pomáhat školám a školkám s realizací tzv. 

šablon. Abychom mohli v této činnosti pokračovat, bylo nutné opět připravit novou Strategii 

CLLD 2021-2027. Ta byla schválena ke dni 23. 9. 2021. A právě do tvorby této strategie jste 

byli zapojeni Vy. Probíhalo dotazníkové šetření a uskutečnila se řada společných setkání, kde 

jsme diskutovali o problémech v obcích, rozvojovém potenciálu a možnostech podpory. 

Věříme, že s Vaší pomocí se podařilo vytvořit kvalitní strategický dokument, který reflektuje 

aktuální stav a potřeby regionu. 

Mimo dotační programy se i nadále věnujeme další činnosti. Koncem roku 2021 jsme 

díky finanční podpoře od Středočeského kraje rozšířili mobiliář MAS, a to pořízením nového 

párty stanu. Ten je spolu s dalším mobiliářem a herními prvky zapůjčován zdarma členům 

MAS na veřejné akce v regionu. Tímto chceme podpořit komunitní aktivity a místní spolkový 

život.  

Rok 2021 nám z důvodu pandemie COVID-19 bohužel neumožnil zrealizovat již 

tradiční Školkohry či Advent. V roce 2022 jsme si vše vynahradili a ve spolupráci s Městem 

Týnec nad Labem jsme zorganizovali hned dvě pěkné akce – Svátky Labe a Podzimní 

slavnosti. Nejen tyto, ale všechny Vaše akce se vydařily a my tímto děkujeme, že 

podporujete kulturní a sportovní dění v regionu a přispíváte tak k oživení venkova! 

 

Nikola Bendáková 

MAS Zálabí, z.s. 
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3. Místní akční skupina Zálabí, z.s. 

3.1 Základní informace  
MAS Zálabí je spolek, který 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. MAS Zálabí zahrnuje území 

27 obcí a přibližně 17 tisíc obyvatel, od Ovčár na západě po Kladruby nad Labem na východě 

a na severu od Žehuně po Záboří nad Labem na jižní straně. 

Území MAS Zálabí se rozkládá v úrodné Polabské nížině v oblasti Kolínska severně od 

řeky Labe, která představuje významný prvek tohoto regionu. Většina obcí spadá pod okres 

Kolín, část obcí je pak součástí okresů Nymburk, Kutná Hora a Pardubice.  

Pro potřeby komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) má MAS zpracovanou 

integrovanou strategii CLLD na léta 2014-2020, na základě níž je možno čerpat finanční 

prostředky na rozvoj regionu z operačních programů IROP, OPZ a PRV a to v celkové výši 42 

335 117 Kč. 
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3.2 Složení členské základny v roce 2021 
MAS Zálabí má k 31. 12. 2021 celkem 60 členů. Složení členské základny MAS ke dni 

31. 12. 2021 zobrazuje následující tabulka. 

Veřejný sektor Soukromý sektor Neziskový sektor 

Svazek obcí Týnecko ZOD Zálabí, a. s. Ranch Happy Hour, o.s. 

Svazek obcí Mikroregionu 
Kolínské Zálabí 

PROTECO-AGRO s. r. o.  Dobšané, z. s.  

obec Bělušice Ing. Karel Horák SDH Býchory 

obec Býchory 
Toyota Motor Manufacturing 
Czech Republic, s. r. o. 

SDH Krakovany 

obec Choťovice Autocentrum Hájek, spol s r.o. SDH Polní Chrčice 

obec Dobšice Gradus, a.s. SDH Ohaře 

obec Dománovice Baše a SPOL. s.r.o. SDH Žehuň 

obec Jestřabí Lhota AGRO Krakovany s.r.o. SDH Ovčáry 

obec Kladruby nad Labem Vigvam Penzion s.r.o. SDH Tři Dvory 

obec Krakovany Marina – lodě a karavany s. r. o. SDH Veltruby 

obec Labské Chrčice Český mlynář s.r.o. Sportovní klub Stáj Afrodita  

obec Ohaře Matouš Mariánek TJ Sokol Jestřabí Lhota, z.s. 

obec Opolany Milan Ďoubal SK Krakovany, z.s. 

obec Polní Chrčice Čábelka Josef 
Kolínská řepařská drážka, 
z.s. 

obec Sány Pavlína Málková, DiS. SDH Uhlířská Lhota 

obec Starý Kolín 
MUDr. Rudolf Kučera – praktický 
lékař pro dospělé, s.r.o. 

SDH Rasochy 

obec Tetov Patrik Moravec Carpe Orbis, z.s. 

obec Tři Dvory Statek Starý Kolín s.r.o. 

obec Uhlířská Lhota Jaroslav Novák 

obec Záboří nad Labem František Hruška 

obec Žehuň  

obec Žiželice  

Národní hřebčín Kladruby nad 
Labem s. p. o.  
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3.3 Orgány MAS a jejich činnost v roce 2021 

3.3.1 Valná hromada 
Řádná valná hromada se uskutečnila dne 5. 8. 2021 v rekreačním areálu Marina v Týnci nad 

Labem 

Usnesení valné hromady ze dne 5. 8. 2021: 

Valná hromada MAS Zálabí z. s. 

- Schvaluje za zapisovatele VH manažerku MAS Zálabí Ing. Nikolu Bendákovou 

- Schvaluje jako skrutátory VH projektové manažery MAS Mgr. Davida Záhoru a Bc. Petru 

Kubátovou Krchovou 

- Schvaluje jako ověřovatele zápisu starostu obce Opolany (Jan Vojáček) a místostarostku 

obce Uhlířská Lhota (Petra Marková) 

- Schvaluje jednací řád VH 

- Schvaluje program jednání VH 

- Schvaluje přijetí nových členů MAS Zálabí 

-  Schvaluje volbu členů Výběrové komise 

- Schvaluje Zprávu kontrolního výboru za rok 2020 

- Schvaluje Roční závěrku 2020 

-  Schvaluje jako auditora spolku pro ověřování účetní závěrky spolku a pro poskytnutí 

ostatních auditorských služeb auditorskou společnost BD AUDIT, s.r.o.  

- Schvaluje Výroční zprávu za rok 2020 

- Bere na vědomí informace o realizaci SCLLD pro území MAS Zálabí na období 2014-2020 

- Schvaluje území působnosti MAS Zálabí na programové období 2021-2027 

- Bere na vědomí informace k přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

MAS Zálabí na období 2021-2027 

- Bere na vědomí informace o plnění Místního akčního plánu vzdělávání II na Kolínsku 

- Schvaluje podání žádosti na projekt MAP III na Kolínsku 

- Bere na vědomí informace k bodu Další akce a činnosti MAS 

- Bere na vědomí informace z bodu Různé 

 

3.3.2 Statutární zástupci MAS 
 
 
 
 
 

Předseda 
Svazek obcí Týnecko 

Bc. Dušan Žmolil 

Místopředseda 
Toyota Motor Manufacturing Czech 

Republic, s.r.o. 
Bc. Monika Matuchová 
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3.3.3 Rada 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

V průběhu roku 2021 proběhlo jedno setkání Rady MAS, a to dne 4. 11. 2021. Z důvodu 

pandemie Covid-19 jednala Rada MAS převážně prostřednictvím emailové komunikace 

(hlasování per rollam) o výběru projektů předložených do výzev IROP a PRV. Veškerá 

dokumentace k hlasování Rady MAS per rollam o výběru projektů je zveřejněna na webu 

MAS v sekci Dokumenty. https://www.maszalabi.eu/dokumenty/ 

 

 

3.3.4 Výběrová komise 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Přehled zasedání výběrové komise v roce 2021 a veškerá dokumentace z jednání je 

zveřejněna na webu MAS v sekci Dokumenty.  

https://www.maszalabi.eu/dokumenty/ 

Zástupce subjektu Název subjektu Postavení a 
funkce 

Bc. Dušan Žmolil Svazek obcí Týnecko předseda 

Bc. Monika 
Matuchová 

Toyota Motor Manufacturing Czech 
Republic, s.r.o. 

místopředseda 

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

Milan Vacek Svazek obcí Mikroregionu Kolínské 
Zálabí 

člen 

Petr Krause SDH Žehuň člen 

Ing. Radek 
Podroužek 

ZOD Zálabí, a.s. 
člen 

Miroslav Štěrba Obec Žiželice člen 
 

Název subjektu Zástupce subjektu Postavení a funkce 

Obec Tři Dvory Jitka Vokolková předseda 

Dobšané, z. s. Mgr. Oldřich Novotný člen 

Obec Polní Chrčice Ing. Miloslav Vokál člen 

SDH Ovčáry Josef Tuláček člen 

AGRO Krakovany s.r.o. Zdeněk Neruda člen 
 

https://www.maszalabi.eu/dokumenty/
https://www.maszalabi.eu/dokumenty/
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3.3.5 Kontrolní výbor 
 
 

 

 

 

 

 

Zasedání kontrolního výboru se uskutečnilo dne 20. 4. 2021 na Městském úřadě v Týnci nad 

Labem. Zápis z jednání je zveřejněn na webu MAS v sekci Dokumenty. 

https://www.maszalabi.eu/dokumenty/ 

 

Název subjektu Zástupce subjektu Postavení a 
funkce 

Obec Ohaře 
Mgr. Ivana 
Suchánková 

předseda 

TJ Sokol Jestřabí Lhota, z.s. Jan Svoboda člen 

Český mlynář s.r.o. Libor Homoláč člen 

 

https://www.maszalabi.eu/dokumenty/
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4. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 

pro období 2014-2020 
MAS Zálabí vytvářela svou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) již 

od roku 2014, přičemž k jejímu finálnímu schválení došlo v listopadu 2017. SCLLD je ucelený 

strategický dokument, který slouží jako stěžejní podklad pro koordinaci rozvojových aktivit 

v území MAS Zálabí pro programové období 2014-2020. Jejím vytvořením došlo ke sladění 

představ aktérů území MAS o budoucím rozvoji regionu, k vymezení stěžejních oblastí 

rozvoje, seřazení priorit, stanovení způsobů financování projektových záměrů, jejich 

monitoringu a způsobu vyhodnocování cílů SCLLD.  

Cílem Strategie CLLD je řešení lokálních problémů a zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech, a to prostřednictvím vyhlašování a administrace výzev k předkládání 

žádostí o podporu, pořádáním seminářů pro žadatele i příjemce dotací, poskytováním 

konzultací a dalšími podpůrnými činnostmi MAS.  

Během vytváření SCLLD byl kladen důraz na následující principy: zapojení místních 

aktérů do rozhodování, odpovědnost, inovativní přístup a kreativnost, integrovaný přístup.   

Program rozvoje venkova, Integrovaný regionální operační program a Operační program 
Zaměstnanost jsou hlavními zdroji podpory pro území MAS Zálabí.   
 

Schválená výše finančních alokací na realizaci SCLLD pro příslušné operační programy 

a Program rozvoje venkova je následující:  

 

• Program rozvoje venkova:    13 182 000 Kč  

• Integrovaný regionální operační program:  21 833 117 Kč 

• Operační program Zaměstnanost:    7 320 000 Kč 

 

V souvislosti s realizací SCLLD proběhly v roce 2021 následující činnosti: 

• Administrace spojená s vyhlášením výzev - příprava výzev, hodnotících kritérií, 

kontrolních listů 

• Pořádání seminářů pro žadatele, konzultace připravovaných projektových záměrů, 

metodické vedení při přípravě a podání žádostí o dotace 

• Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, věcné hodnocení projektů 

• Průběžné vzdělávání zaměstnanců MAS pracujících na realizaci SCLLD (účast na 

seminářích)  

• Animace škol a školských zařízení 
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4.1 Integrovaný regionální operační program (IROP) 
Pro Integrovaný regionální operační program (IROP) bylo na realizaci SCLLD na 

programové období 2014-2020 vyčleněno celkem 21 833 117 Kč z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj, a to v rozdělení na následující opatření:  

 

• CLLD 1 Bezpečná doprava  3 000 000 Kč 

• CLLD 2 Hasiči    1 167 370 Kč 

• CLLD 3 Komunitní centra  2 428 833,67 Kč 

• CLLD 4 Vzdělávání  15 236 913,33 Kč 

 

Přehled vyhlášených výzev IROP v roce 2021 

• 9. výzva MAS Zálabí – IROP – Komunitní centra II; celková alokace 2 428 833,67 Kč. Do 

výzvy byla předložena 1 projektová žádost.  

Název projektu: Komunitní centrum Loukonosy 

Žadatel: Obec Žiželice 

Celkové způsobilé výdaje: 2 428 833,67 Kč 

 

• 10. výzva MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání V; celková alokace 4 087 

811,35 Kč. Do výzvy byla předložena 1 projektová žádost.  

Název projektu: Centrum pro neformální vzdělávání „Konárka“ 

Žadatel: Carpe Orbis, z. s. 

Celkové způsobilé výdaje: 4 087 756,41 Kč 

 

Veškeré dosud předložené/realizované projekty v rámci programu IROP jsou následující: 

• Opatření CLLD 1 Bezpečná doprava: 

Stavební úpravy chodníků Masarykova náměstí, Týnec nad Labem 

Bezbariérový chodník při silnici č. 327 13, Obec Krakovany. 

• Opatření CLLD 2 Hasiči:  

Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH Starý Kolín 

• Opatření CLLD 3 Komunitní centra: 

Komunitní centrum Loukonosy 

• Opatření CLLD 4 Vzdělávání: 

Vybudování multimediální laboratoře v ZŠ a MŠ Krakovany 

Multimediální učebna ZŠ Žiželice 

Venkovní učebna ZŠ Týnec nad Labem 

Zvýšení kapacity MŠ Opolany 

Centrum pro neformální vzdělávání "Konárka 
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4.2 Operační program Zaměstnanost (OPZ) 
Pro Operační program Zaměstnanost bylo na realizaci SCLLD na programové období 

2014-2020 vyčleněno 7 320 000 Kč, převážně z Evropského sociálního fondu. Konkrétně byla 

tato částka vyčleněna na Opatření Sociální a komunitní aktivity s vazbou na zaměstnanost 

(4 109 765 Kč) a na Opatření Prorodinná opatření (3 210 235 Kč). 

 

Veškeré dosud předložené/realizované projekty v rámci programu OPZ jsou následující: 

• Opatření CLLD 10 Sociální a komunitní aktivity s vazbou na zaměstnanost: 

Terénní programy v regionu MAS Zálabí 

• Opatření CLLD 11 Prorodinná opatření: 

Dětský klub při ZŠ Týnec nad Labem 

Příměstský tábor Týnec nad Labem 

 

 

4.3 Program rozvoje venkova (PRV) 

V roce 2021 byla v rámci Programu rozvoje venkova vyhlášena jedna výzva. V pořadí šestá 

výzva s finanční alokací 2 248 515,- Kč byla pro příjem žádostí otevřena v termínu od 22.3. 

do 23.4.2021. Do této výzvy bylo přijato 9 projektů s výší požadované dotace v celkové 

částce 2 362 376,- Kč. 

          .Až na dva prošly všechny projekty administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti 

na MAS. Žádosti byly bodově hodnoceny Výběrovou komisí a schváleny Radou MAS. Celkem 

7 projektů bylo ke dni 30.6.2021 úspěšně zaregistrováno do Portálu farmáře. V průběhu 

administrace na SZIF byl jeden projekt ukončen. Ostatní žadatelé odstranili zjištěné závady a 

v termínu podali na SZIF doplněné žádosti. Finálním výsledek bylo 6 podepsaných Dohod o 

poskytnutí dotace v rámci 6.výzvy. 

Veškeré informace k 6. výzvě můžete nalézt zde: 

https://www.maszalabi.eu/nezarazene/vyzva-mas-c-6-k-predkladani-zadosti-o-podporu-v-
ramci-operace-19-2-1-programu-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014-2020/ 

https://www.maszalabi.eu/nezarazene/vyzva-mas-c-6-k-predkladani-zadosti-o-podporu-v-ramci-operace-19-2-1-programu-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014-2020/
https://www.maszalabi.eu/nezarazene/vyzva-mas-c-6-k-predkladani-zadosti-o-podporu-v-ramci-operace-19-2-1-programu-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014-2020/


  

 

13 

 

SEZNAM podaných projektů v rámci 6. výzvy MAS Zálabí

Opatření /FICHE
Registrační číslo projektu 

MAS 
Název žadatele IČ Název projektu

2021-099-006-005-046 obec Němčice 665169 Odpočinkové místo s altánem

2021-099-006-005-050 obec Žiželice 235962
Relaxační a edukační místo v lese v 

Hradišťku II.

2021-099-006-005-053 obec Opolany 239542 Opolanský odpočinkový lesní koutek

2021-099-006-006-048 FO Bělušice 40937461 Pořízení diskového žacího stroje

2021-099-006-006-051 FO Krakovany 5589011 Cambridge válce pro farmu

2021-099-006-006-055 FO Žiželice 72084430 Mulčovač posklizňových zbytků

2021-099-006-006-056 FO Žiželice 70922977 Šrotovník a míchárna krmiv

2021-099-006-012-052 obec Uhlířská Lhota 235849
Zlepšení atraktivity veřejných prostor 

obce k posílení cestovního ruchu

2021-099-006-012-054 obec Opolany 239542 Přívětivější knihovna v Opolanech

12 - Podpora spolků 

a obcí

5 - Neproduktivní 

investice v lesích

 6 - Zemědělství

4.4 Animace škol a školských zařízení 
Animace škol a školských zařízení majoritně realizována v rámci výzvy č. 63 (Šablony 

II) a výzvy č. 80 (Šablony III.) v rámci OP VVV, které je zaměřeno na tzv. šablony ve vzdělávání. 

Jednotlivé subjekty mají možnost čerpat na vzdělávání, personální podporu či sdílení 

zkušeností a další extrakurikulární aktivity. 

 Mezi další animační činnosti patří i sledování dotačních titulů dalších subjektů (MŠMT, 

MMR, atd.) prostřednictvím OP VVV, IROP případně i PRV.  Služba animace obsahuje dotační 

monitoring spolu s vyhodnocením relevantnosti jednotlivých titulů pro konkrétní žadatele. 

Součástí animací je také pomoc při aktualizaci investičních záměrů, tak aby bylo možné 

z výše zmíněných titulů je financovat – jedná se tedy o spolupráci s Místním akčním plánem 

vzdělávání v ORP Kolín. 

 

Časový průběh: 

Výzva č. 63 – leden 2019 – prosinec 2021: podávání projektových žádostí, zahájení realizace, 

podávání průběžných zpráv o realizaci, podávání závěrečných zpráv o realizaci 

Výzva č. 80 – leden 2020 – červen 2023: podávání projektových žádostí, zahájení realizace, 

podávání průběžných zpráv o realizaci, vyhotovení závěrečných zpráv. 

 

 

Obsah animačních činností: 

- Technická příprava a podání žádosti 

- Seznámení se způsobem administrace 

- Metodická pomoc při nastavení jednotlivých šablon 

- Fyzické vyhotovení zpráv o realizaci 

- Komunikace s poskytovatelem dotace 

- 2 x ročně seminář tzv. dobré praxe – sdílení zkušeností a síťování 

 

Zapojení škol z MAS: 
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Výzva č. 63 – Šablony II 

Seznam subjektů v rámci MAS, u kterých probíhá animace: 

Mateřská škola Sány, okres Kolín                             358,848 Kč  

Základní škola Týnec nad Labem, okres Kolín, příspěvková 
organizace                          1,911,683 Kč  

Mateřská škola Opolany                             356,816 Kč  

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková 
organizace                          1,665,052 Kč  

Mateřská škola Ohaře, okres Kolín                             369,664 Kč  

Mateřská škola Jestřabí Lhota, okres Kolín                             404,568 Kč  

Mateřská škola Hříbátka Kladruby nad Labem                             356,242 Kč  

Základní škola T. G . Masaryka Žiželice , okres Kolín                          1,123,264 Kč  

Základní škola a Mateřská škola Žehuň, okres Kolín                             861,758 Kč  

Mateřská škola Veltruby, okres Kolín                             422,160 Kč  

Mateřská škola Tři Dvory, okres Kolín                             402,952 Kč  

Mateřská škola Týnec nad Labem, okres Kolín                             496,606 Kč  

MŠ Konárovice                             424,336 Kč  

Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín                          1,034,223 Kč  

Mateřská škola Žiželice, okres Kolín                             419,664 Kč  

Základní škola Veltruby                             623,254 Kč  

Základní a mateřská škola Ovčáry                             969,244 Kč  

Celkem         12,200,334 Kč  
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Výzva č. 80 – Šablony III. 

Název subjektu Rozpočet projektu 

Mateřská škola Sány, okres Kolín            234,094 Kč  

Základní škola Týnec nad Labem, okres Kolín, příspěvková 
organizace            766,902 Kč  

Mateřská škola Opolany            230,786 Kč  

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace            752,677 Kč  

Mateřská škola Ohaře, okres Kolín            241,870 Kč  

Mateřská škola Jestřabí Lhota, okres Kolín            262,944 Kč  

Mateřská škola Hříbátka Kladruby nad Labem            234,094 Kč  

Základní škola T. G . Masaryka Žiželice , okres Kolín            454,732 Kč  

Základní škola a Mateřská škola Žehuň, okres Kolín            487,716 Kč  

Mateřská škola Veltruby, okres Kolín            274,080 Kč  

Mateřská škola Tři Dvory, okres Kolín            258,897 Kč  

Mateřská škola Týnec nad Labem, okres Kolín            320,074 Kč  

MŠ Konárovice            274,080 Kč  

Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín            578,971 Kč  

Mateřská škola Žiželice, okres Kolín            278,964 Kč  

Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín            332,971 Kč  

Základní škola Veltruby            284,691 Kč  

Základní a mateřská škola Ovčáry            492,000 Kč  

MŠ Radovesnice II            241,701 Kč  

ZŠ a MŠ Hlavečník            233,103 Kč  

Celkem         7,235,347 Kč  

 

 

Pokud bychom měli hodnotit efektivitu realizace, tak doposud všechny zapojené a 

animované subjekty plní indikátory na 100 % a více. Žádnému z animovaných subjektů 

nehrozí sankce a celkově je možné hodnotit realizaci projektů jako velmi účelnou a v určitém 

úhlu pohledu i nenahraditelnou. 

 

Další postup: 

- Výzva č. 63 (Šablony II)–  v roce 2022 bude docházet k ukončování projektu u 

jednotlivých subjektů a to formou vypracovávání Závěrečných zpráv o realizaci a 

zpracování vypořádání se státním rozpočtem pro zřizovatele. 

- Výzva č. 80 (Šablony III) –  v roce 2022  bude pokračovat tvorba Zpráv o realizaci, 

poradenství při realizaci, ukončování projektů u jednotlivých subjektů a to formou 

vypracování Závěrečných zpráv o realizaci. 
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4.5 Provoz MAS 
MAS Zálabí v roce 2021 průběžně čerpala dotaci z Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP) na financování provozu kanceláře MAS za účelem realizace 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Jedná se o dotaci, která slouží pro 

přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS. MAS Zálabí se na realizaci 

těchto projektů podílí finanční spoluúčastí ve výši 5 % z vlastních zdrojů, tj. z členských 

příspěvků. Jedná se o následující projekt podpořený ze specifického cíle 4.2 z IROP: 

 

• Přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS Zálabí, z. s. 2017 – 

2023 registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005879. Projekt je ve 

fázi realizace. 

 
Tento projekt umožňuje realizaci a naplňování cílů strategie CLLD na území MAS 

Zálabí, z. s., jelikož finančně zabezpečuje provoz kanceláře MAS. Bez realizace tohoto 

projektu by MAS neměla možnost podporovat ve svém území žadatele o dotace 

z příslušných operačních programů a Programu rozvoje venkova a nebyla by tak schopna 

naplnit svou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). 
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5. Místní akční plán vzdělávání na Kolínsku 
Projekt Místní akční plán vzdělávání ORP Kolín, jehož realizace byla ukončena v lednu 

roku 2018, byl realizován v rámci partnerství s Městem Kolínem a MAS Podlipansko. Jeho 

hlavním úkolem bylo vytvoření akčního plánu aktivit pro další období 2018-2023. Tak aby se 

dosáhlo co nejkonkrétnější podoby plánu, byly jednotlivé typové aktivity pilotně ověřovány 

např. MAP workshop se specialisty, MAP kavárna pro učitele, výjezdní setkání pedagogů, 

MAP den pro děti a rodiče, MAP panel s odborníky a mnoho dalšího. Právě na základě 

zrealizovaných aktivit a dalších prováděných šetření a analýz vznikl tzv. Strategický rámec 

Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Kolín, který rozděluje aktivity do 3 základních typů.  

 

AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH ŠKOL jsou již realizovány školami prostřednictvím projektů zvaných 

Šablony, na které bude navazovat pokračující výzva Šablony III, do které se mohou školy opět 

přihlásit.  

 

INVESTICE DO INFRASTRUKTURY jsou řešeny prostřednictvím výzev IROP, Místních akčních 

skupin (MAS), MŠMT, anebo jsou financovány z vlastních zdrojů zřizovateli škol. Valná část 

projektů na obnovu infrastruktury však zůstává prozatím nerealizovatelná z důvodu vysoké 

finanční náročnosti a chybějící dotační podpory.  

 

Posledním typem jsou AKTIVITY SPOLUPRÁCE, které byly vytvořeny za pomoci tematických 

pracovních skupin na základě sesbíraných podnětů přímo v území. Hlavní plánované činnosti 

aktivit spolupráce jsou: 

V průběhu roku 2021 ve spolupráci s partnery MAS Podlipansko a Město Kolín byl 

realizován projekt pod názvem „MAP II na Kolínsku“. Tento projekt přímo navázal na projekt 

Místní akční plán vzdělávání – ORP Kolín. Předměty a cíle projektu byly nastavovány tak, aby 

se jednalo o přímé pokračovaní započatých aktivit.  

Přehledové informace ke realizovaném projektu „MAP II na Kolínsku“: 

1. Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009678 

2. Doba realizace: 1.1.2019 – 30.4.2022 (40 měsíců) 

3. Rozpočet projektu: 15 138 243,40 Kč 

4. Nositel projektu: MAS Podlipansko, o.p.s 

5. Partneři projektu: MAS Zálabí, Město Kolín 

6. Anotace projektu: Projektem navazujeme na projekt MAP I, realizovaný v předchozích 

letech. Chceme podpořit zachování platformy Partnerství MAP jako prostor pro 

sdílení zkušeností, informací a metodických postupů učitelů a ředitelů MŠ a ZŠ, 
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poradenských pracovníků, zástupců organizací neformálního vzdělávání, 

poskytovatelů sociálních služeb, zřizovatelů, institucí veřejné správy a rodičů, a 

platformu dalšího plánování rozvoje vzdělávání v území. Vedle toho budou díky 

projektu plněny cíle Místního akčního plánu I. 

7. Hlavní cíl projektu: Cílem MAP II je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a 

základních školách tím, že bude dále podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a 

ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a 

plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. 

Spolupráce vede k systémovému zlepšení řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování 

dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol, sdílenému 

porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání, rozvoji potenciálu 

každého žáka, dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní 

škole, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro 

rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči. Vedlejším cílem 

procesu místního akčního plánování je podpora sběru informací pro přípravu územně 

zaměřených výzev OP VVV a výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP. 

Pro dosažení těchto cílů je využíváno nástrojů komunitně vedeného plánování, 

umožnuje všem aktérům lokálního partnerství svobodnou účast na rozhodování o 

důležitých otázkách a zároveň přispívají k tomu, že přijímaná usnesení zodpovědných 

orgánů budou odrážet potřeby veřejnosti. Lokální aktéři tak jsou nejen pravidelně 

informováni o dílčích výstupech, ale podílejí se na jejich tvorbě a připomínkování. 

Výstupem projektu je místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním území obce s 

rozšířenou působností Kolín. Tento plán stanoví priority a jednotlivé kroky nutné k 

dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti, lokálních 

přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve 

spolupráci s partnery v území. 

8. Aktivity projektu: V rámci projektu jsou naplánovány celkem 4 klíčové aktivity. 

Všechny tyto aktivity jsou nezbytné pro realizaci procesu MAP. Nastavení a 

předpokládaná realizace odrážejí zkušenosti z realizace projektu MAP. 

- KA 1: Řízení projektu, 

- KA 2: Rozvoj a aktualizace MAP, 

- KA 3: Evaluace a monitoring MAP, 

- KA 4: Implementace MAP I 

Nastavené postupy budou probíhat po celou dobu realizace projektu. Vzhledem k 

rozmanitosti a objemu plánovaných aktivit je nezbytný adekvátní administrativní tým, 
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ale i odborný tým pro přímou práci s cílovými skupinami. Rozdělení kompetencí a 

pracovní postupy budou platné po celou dobu realizace projektu.  

9. Realizované aktivity roku 2021: 

- Letní škola pro pedagogy 2021  

- Angličtina pro pedagogy s rodilým mluvčím 

- Kufr plný knih ZŠ a MŠ – zvlášť 

- Kufr plný matematiky 

- DIGI bez DIGI – pracovní sady 

- Kurz první pomoci pro pedagogy 

- Matematické semináře – spolupráce s Univerzitou Karlovou  

- Semináře zaměřené na děti s odlišným mateřským jazykem 

- Mentoring na školách 

- Seminář zaměřený na volbu povolání 

- Semináře v rámci čtenářské gramotnosti  

- provoz nových webových stránek 

- Provoz portálu škol v ORP Kolín 

- Příprava a podání projektové žádosti  na pokračující projekt MAP III na Kolínsku – 

za stejných podmínek a pravidel a obsahu jako projekt MAP II na Kolínsku 

10. Plán činnosti na rok 2022 

- Dokončení realizace projektu MAP II na Kolínsku 

- Zahájení realizace projektu MAP III na Kolínsku  

Více na: 

https://map-kolin.cz 

https://www.vzdelavani-spolecne.cz/portalskol/ 

http://vzdelavani-spolecne.cz  

https://www.facebook.com/MAPIInaKolinsku/ 

 

https://map-kolin.cz/
https://www.vzdelavani-spolecne.cz/portalskol/
http://vzdelavani-spolecne.cz/
https://www.facebook.com/MAPIInaKolinsku/
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6. Další akce a činnosti MAS v roce 2021 

6.1  Rozšíření mobiliáře MAS Zálabí – pořízení párty stanu 
V rámci dotace od Středočeského kraje došlo k rozšíření mobiliáře MAS Zálabí, a to 

nákupem nůžkového párty stanu spolu s příslušenstvím. Konkrétně byl pořízen nůžkový párty 

stan BIG HEXAGON EXTREME vel. 4 x 8 m. Zároveň bylo nakoupeno související příslušenství 

v podobě 6 kusů železné zátěže, a taktéž nášivka na volán s názvem MAS Zálabí a odkazem 

na webové stránky.  

Párty stan je využíván 

v průběhu celého roku při 

pořádání různých kulturních a 

sportovních akcí v regionu. 

Spolu s dalším mobiliářem je 

zapůjčován zdarma členům 

MAS (zejména spolkům a 

obcím). Díky tomu dochází 

k podpoře komunitních aktivit, 

kulturních či sportovních akcí a 

potažmo i k rozvoji cestovního 

ruchu v území MAS Zálabí. 

 

 

6.2  LEADERFEST v Kutné Hoře 
Kutná Hora ve dnech 20. – 23. září 2021 hostila 

akci LEADERFEST 2021, tedy setkání místních akčních 

skupin a dalších aktérů rozvoje venkova z celé České 

republiky. Akci organizovali zástupci středočeských 

MASek a také naše MAS Zálabí se zapojila! Součástí 

bohatého třídenního programu byla mimo jiné 

exkurze s názvem Historie a současnost zemědělství, 

která představila zajímavé projekty v regionu Zálabí. 

Navštívili jsme Mlékárnu Ohaře, relaxační lesní koutek 

v Polních Chrčicích a Hotel Na Farmě v Choťovicích. 

Zavítali jsme i do sousední MAS Lípa pro venkov 

prohlédnout si zemědělské muzeum na Kačině. Velké 

díky patří našim členům (Ing. Miroslav Fess, Ing. Karel 

Horák a Ing. Miloslav Vokál), kteří nám věnovali svůj 

čas a poskytli perfektní přednášku!! 



  

 

21 

 

 

 



  

 

22 

 

 

7. Hospodaření MAS Zálabí v roce 2021 
Příloha č. 1 Výkaz zisku a ztráty 

Příloha č. 2 Rozvaha 
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8. Předpokládané příjmy a výdaje činnosti MAS v roce 2022 
 

Předpokládané příjmy a výdaje činnosti MAS v roce 2022 

Příjmy 

Členské příspěvky na rok 2022 210 600 

Provoz MAS - SC 4.2 IROP (95 % dotace) - projekt 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005879 1 963 206 

Dotace KS MAS Středočeský kraj 35 750 

Místní akční plán vzdělávání II 144 077 

Příjmy celkem 2 353 633 

    

Výdaje 

Mzdové náklady 1 350 000 

Odvody - sociální a zdravotní pojištění hrazené 
zaměstnavatelem 459 000 

Zákonné pojištění odpovědnosti 8 000 

Ostatní mzdové výdaje (DPP, DPČ) 56 000 

Poštovné, telefonní, internetové poplatky 40 000 

tvorba, správa, provoz a hosting webu 13 000 

Pronájem kanceláře 10 000 

Spotřeba materiálu 40 533 

Cestovné, stravné, ubytování 60 000 

Externí audit 30 000 

Povinné členské příspěvky do NS/KS MAS 17 500 

Akce z dotace KS MAS Středočeský kraj 40 000 

Místní akční plán vzdělávání II 144 077 

Výdaje celkem 2 268 110 

 

 

 

 

Poděkování patří všem, kteří svým aktivním přístupem 

pomáhají k realizaci projektů a akcí MAS! 


