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Zápis z videokonferenčního jednání starostů ORP dne 7. 1. 2022 

 v 11:00 hod. 
Účast: starostové ORP, Mgr. Petra Pecková, Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA, Ing. Luboš Navrátil, Ing. 

Martina Himmelová 

Zahájení: 

Paní hejtmanka přivítala přítomné starosty ORP. 

Informace k epidemiologické situaci  

CELKOVÉ SHRNUTÍ DENNÍ ZMĚNY RIZIKOVÉHO VÝVOJE K 6. 1. 2022 

Celkový počet nově pozitivních osob v ČR: 6.641 

Hodnota předchozího týdne: 5.750 

Změna proti odpovídajícímu dni minulého týdne: 891 (15.5 %) 

Středočeský kraj: 

Název kraje  
Počet nově 

diagnostikovaných 
případů   

7denní počet 
nových případů 
na 100 tis. obyv. 

Středočeský kraj  994 (před týdnem 844) 
z toho věk 65+: 67 (6.7 %) 
z toho věk 75+: 21 (2.1 %) 

424.0 

(Před týdnem 365.9) 

 
Aktuální počet nemocných v kraji: 15.821, z toho hospitalizovaní: 185 (před týdnem 225), z toho na 

JIP: 35 (před týdnem 49) 

Celkový počet nových úmrtí pacientů: 2 (z toho úmrtí v nemocnici: 2) 

Počet provedených testů: 9.501, z toho PCR: 7.710 (81,1%), z toho Ag: 1.791 (18,9%) 

 

Stav v nemocnicích Stčk 

Podíl (%) celkové kapacity JIP obsazené pacienty s COVID: 

• Středočeský kraj: 35 pacientů na JIP - 15,4 % celkové kapacity JIP 

Podíl (%) volné aktuálně nahlášené kapacity JIP 

• Středočeský kraj: 109 volných JIP - 47,8 % celkové kapacity JIP 
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Ohniska s výskytem Covid-19 ve Středočeském kraji 

Ke dni 7. 1. 202 KHS ve Středočeském kraji eviduje 3 tzv. ohniska s výskytem Covid-19 ve věznicích 

Jiřice a Velké Přílepy a ve zdravotnickém zařízení PN Kosmonosy – viz příloha č. 1 KHS Ohniska k 7. 

1. 2022 (tabulka). 

 

Distribuce ATG testů do určených školských zařízení  

na základě žádosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl 4. 1. 2022 proveden rozvoz zásilek 

testů pro školy na ORP k zajištění 4 termínů testování, konkrétně tedy pro testování dětí a žáků ve 

dnech:  

▪ čtvrtek 6. 1.  

▪ pondělí 10. 1.  

▪ čtvrtek 13. 1.  

▪ pondělí 17. 1.  

 

Distribuce do ORP proběhla zcela bez problémů DĚKUJEME VÁM 

 

- v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v 

pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní 

testování první vyučovací den následující po tomto dni, 

- dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním 

vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu, 

- nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání 

nemoci, v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud 

(nošení ochranného prostředku i při výuce apod.), 

- I nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální, 

žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání. 

  

Nasazení AČR a JSDHO ve zdravotnických a sociálních zařízeních 

K dnešku je nasazeno celkem 18 vojáků do 6 nemocnic (KO, KL, KH, BN, PB, Slaný).  

Dále jsou 2 vojáci nasazení v rámci mobilního testovacího týmu u nemocnice Kladno. 

Podrobnosti nasazení AČR přiloženy v tabulce – viz příloha č. 2 Nasazení SaP ve Středočeském kraji 

ASISTENCE II. ke dni 7. 1. 2022. 

Nasazení JSDHO 4 členové JSDH Petrovice ve zdravotnickém zařízení Mediterra Sedlčany  



3 

 

OMIKRON 

Vláda 5. 1. 2022 projednala a odsouhlasila změnu v protiepidemickém opatření Ministerstva 

zdravotnictví, kterým se nařizuje testování zaměstnanců. 

Všichni zaměstnanci ve veřejném i soukromém sektoru, ale i osoby samostatně výdělečně činné a 

jednatelé právnických osob, pokud přicházejí do styku s lidmi mimo vlastní domácnost, se budou 

muset od 17. ledna testovat v zaměstnání dvakrát týdně pomocí antigenních testů určených 

pro použití laickou osobou. Pro potřeby státních zaměstnanců vláda současně rozhodla o centrálním 

nákupu více než dvou milionů kusů testovacích sad prostřednictvím veřejné zakázky vyhlášené Správou 

státních hmotných rezerv.  

Zároveň se změní i pravidla pro karantény a izolace osob s pozitivním testem, s příznaky nemoci a 

pro jejich významné epidemické kontakty. V reakci na očekávaný masivní nástup mutace omikron, která 

vykazuje odlišný průběh nákazy než předchozí varianty, dojde od 11. ledna ke zkrácení doby nařízené 

izolace a karantény na nejméně pět kalendářních dnů. K ukončení karantény ani izolace nebude 

nutný RT-PCR test, lidé s pozitivním antigenním testem ale budou moci na základě negativního 

výsledku následného RT-PCR testu izolaci ukončit ihned. Naopak lidé s příznaky nemoci covid-19 

budou muset nad rámec pětidenní izolace případně ještě počkat nejméně dva dny po jejich odeznění. Do 

karantény budou po rizikovém kontaktu chodit i očkovaní a lidé po prodělání covid-19. 

Od 11. ledna 

• Zkrátí se doba karantény a izolace na pět dnů.  

• Do karantény budou muset po rizikovém kontaktu s pozitivně testovaným na koronavirus 

nastoupit i očkovaní a lidé do šesti měsíců po prodělání covidu.  

• K ukončení karantén a izolací nebude potřeba test. Po ukončení karantény nebo izolace bude 

nutné ještě dalších pět dní nošení respirátoru tam, kde je pravděpodobný styk s dalšími lidmi.  

Od 17. ledna 

• Všichni zaměstnanci (očkovaní i neočkovaní) se budou testovat dvakrát týdně či jednou za tři 

až pět dnů antigenními testy.  

• V případě pozitivity testu půjdou následně rovnou na pět dní do karantény, tedy i bez 

konfirmačního PCR testu.  

• Tento režim by měl fungovat nejdéle tři týdny. O tom, zda to bude platit kratší dobu, vláda ještě 

rozhodne v závislosti na šíření varianty Omikron. 

 

Paní hejtmanka dále informovala, že pokud zaměstnanec odmítne se nechat testovat, má být separován 

od ostatních zaměstnanců, hejtmani byli ministrem zdravotnictví informování, že pokud nemůže 

zaměstnavatel zaměstnance oddělit od ostatních, nemůže být použit pojem “překážka v práci” ani na 

straně zaměstnavatele, ani zaměstnance.  

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/MO--testovani-zamestnancu.pdf
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Novinka, kterou se podařilo prosadit:  

Pro samosprávy je již stanoven stejný režim v proplácení testů jako u ostatních zaměstnavatelů – 

samosprávy si testy sami nakoupí, ale budou propláceny ze ZP. Dále paní hejtmanka informovala o 

režimu pracovních karantén pro kritickou infrastrukturu – např. u dopravců, ve zdravotnických zařízení, 

sociálních zařízení - zaměstnanci, kteří budou bezpříznakový budou moci, z důvodu zachování kritické 

infrastruktury, být v práci – bude vydána metodika. 

 

Přijatá opatření v kraji: 

• Epidemiologická situace v kraji byla projednána na jednání KŠK dne 4. 1., 2022. V tuto chvíli 

není potvrzeno významné šíření varianty koronaviru Omikron na území Středočeského kraje. 

Dle KHS byl v kraji zjištěno za období od 13. 12. 2021 do 2. 1. 2022 celkem 122 případů 

varianty Omikron, včera bylo potvrzeno 12 případů onemocnění Omikron. Tento počet je 

ovšem jistě zkreslen tím, že není stanovena povinnost laboratoří hlásit tuto mutaci. Bohužel ani 

z informačního systému ISIN tuto informaci nelze přesně zjistit. Takže skutečný počet těchto 

případů bude jistě mnohonásobně vyšší. 

• všechny složky IZS kraje potvrdily nastavení režimových a vnitřních organizačních opatření k 

zamezení šíření nakažlivé varianty Omikron. 

• S ohledem na závěry z jednání krizového štábu kraje a jednání Asociace krajů ČR s ministerstvy 

zdravotnictví a vnitra dne 4. 1. 2022, ze kterých vyplývá možné ohrožení základních funkcí 

kraje či prvků kritické infrastruktury. Kraj oslovil poskytovatelé nezbytných služeb s výzvou k 

nastavení režimových, vnitřních organizačních opatření, která by přispěla k zamezení šíření 

nakažlivé varianty Omikron a potvrzení přijetí opatření. 

o Bylo osloveno celkem 81 subjektů nezbytných služeb v klíčových oblastech, vlastníci 

a provozovatelé významné vodohospodářské infrastruktury (20), provozovatelé skládek 

a svozových firem (42) a subjekty v potravinářské oblasti (19). 

o Celkem máme na území kraje 258 prvků kritické infrastruktury (dle krizového zákona 

evidované v krizovém plánu kraje) v oblastech nouzových služeb (IZS), vodního 

hospodářství, dopravy, energetiky, komunikačních a informačních systémů. Přijetí 

opatření v kritické infrastruktuře avizoval Ministr vnitra ve spolupráci s příslušnými 

resorty.  

• Ve veřejné hromadné dopravě v kraji se připravují operativní opatření k nárůstu incidence 

varianty Omikron. 

Vzhledem k očekávanému prudkému nárůstu incidence varianty Omikron v populaci, která se týká 

i řidičů autobusů a členů vlakových čet na železnici, připravuje Středočeský kraj systémové opatření, 

kterým se zajistí maximální možná míra zabezpečení provozu veřejné hromadné dopravy na území 

kraje. Prioritou zůstávají školní spoje a spoje v dopravních špičkách do a ze zaměstnání. 
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Již v průběhu příštího týdne lze očekávat zvýšení výpadků spojů na jednotlivých linkách. 

S platností od 12.1.2022 bude dispečink PID ve spolupráci s dopravci operativně zasahovat do provozu 

linek – jak v autobusech, tak ve vlacích - informace budou zveřejňovány denně na webu www.pid.cz, 

na sociálních sítích – Facebook, Instagram, Twitter a to vždy v 19:00 hod v den před následujícím 

dnem v provozu. Kapacita dispečerského řízení bude od tohoto data posílena. 

Abychom v maximální míře zmírnili celkové množství těchto výpadků, dojde od 17. 1.2022 k zavedení 

dočasně omezeného provozu s prioritou zachování školních spojů – opatření se dotkne primárně 

linek s velkou hustotou spojů formou prodloužení intervalu. Paní hejtmanka tímto požádala starosty 

o informování občanů - veškeré informace v aktuální podobě jsou uvedeny na webu www.pid.cz a již 

zmíněných sociálních sítí. 

Informace z jednání Asociace krajů ČR s MZd ČR a MV ČR ze dne 4.1.2022 

• Modelové odhady ukazují, že šíření varianty Omikron v ČR bude velmi rychlé. Pozitivní 

zprávou je, že rychlý nárůst může být vystřídán rychlým poklesem. Modely počítají 

i s nakažením očkovaných, nicméně je předpoklad, že nebudou mít těžký průběh. Nakažlivost 

je pravděpodobně více než 2,5krát vyšší než u dosud dominantní varianty delta. Riziko těžkého 

průběhu bude pravděpodobně nižší o 30% - 50%.  

 

• Ministerstvo zdravotnictví doporučilo v souvislosti s omikronem zejména tyto opatření:  

- práce z domova, tam kde je to možné (HO);  

- omezení osobního kontaktu;  

- dodržování nošení respirátorů FFP 2, FFP 3;  

- dodržování rozestupů min. 1,5 metru (tam kde to lze). 

 

• Kritická infrastruktura – do čtvrtka (6.1) má být ze strany složek IZS předložen seznam 

režimových opatření pro tyto složky a jakým způsobem se budou tato opatření aplikovat. Každá 

se složek kritické infrastruktury má sdělit, jaká nemocnost znamená ohrožení fungování. 

Všechny informace budou předány ÚKŠ a vyhodnoceny na pravidelném zasedání v pondělí 

(10.1). 

ÚPRAVA SYSTÉMU PREVENTIVNÍHO TESTOVÁNÍ 

▪ Pozitivní antigenní test neznamená že osoba je nakažená nýbrž podezřelá z nákazy, na 

kontakty není uvalena karanténa.  

http://www.pid.cz/
http://www.pid.cz/
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▪ Cílem je automatizovat celý proces. Zaměstnavatel zadává údaje o pozitivním testu do 

aplikace EPI HUB, vyřízení eNeschopenky a eŽádanky ze strany KHS proběhne 

automaticky SMSkou.  

▪ Konfirmační PCR test je dobrovolný. Ze strany ZP je hrazen jenom pro očkované a osoby 

mladší 18 let.  

▪ Prioritou KHS bude trasování osob starších 65 let a klientů v sociálních službách. 

▪ Algoritmus preventivního testování a fungování nových karantén bude vláda schvalovat 

až příští týden.  

▪ Pracovní karantény by měly fungovat jako v předešlém období pro pracovníky ve 

zdravotnictví a sociálních službách.  

Informace ze zasedání Krizového štábu Středočeského kraje ze dne 4.1.2022 

ZDRAV - situace je stabilizována 

Data potvrzují ještě stále trend z uplynulých dní, kdy klesá celkový počet pacientů v nemocnicích. Ale 

zároveň pokles zátěže jednotek intenzivní péče je pomalý. Na JIP je pak patrné, že stále pomáhá 

očkování, protože závažný průběh mají ze 74 procent pacienti bez vakcinace. Rozhodující bude trend 

následujících dnů, který postupně začne odrážet již i šíření varianty omikron. 

Středočeské nemocnice nadále aktuální zátěž zvládají. A to také za pomoci Armády ČR. 

Ve zdravotnických zařízeních v kraji je nasazeno (údaje ze včera) 18 příslušníků armádních sborů a 

2 příslušníci pomáhají s testováním. Nasazeni jsou i dobrovolní hasiči. Aktuálně 4 členové jednotky 

sboru dobrovolných hasičů Petrovice vypomáhají ve zdravotnickém zařízení Mediterra Sedlčany. 

Pan Žižka (KKIP) - predikce klinického průběhu omikronu je dělána na jiné populace (Afrika – mladší 

populace, Anglie – větší proočkovanost,..) než na ČR. Pan Žižka zmínil riziko podávání monoklonálních 

látek, když nebudeme vědět o jakou formu viru se jedná – buď větší testování nebo se centrálně 

rozhodne, že se podávat nebudou v případě, že omikron převládne nad deltou. Hrozí větší nemocnost 

personálu ve zdravotnických zařízení – rizikové scénáře - opatření jako vloni, opět by musela být 

zrušena elektivní operativa a všech plánovaných výkonů.  

Pan Polák (KKOČ) – omikron postihuje převážně horní cesty dýchací, ale i již jsou příznaky jako bolest 

v krku – plno lidí na testování ani nepůjde – rychlejší šíření omikronu. 

Očkování – posilovací dávka významně snižuje riziko těžkého průběhu. Ve Středočeském kraji bylo 

celkem podáno přes 1,69 milionu dávek vakcín. Již 321 tisíc Středočechů má posilující dávku. Účast 

PL na očkování činí 6% ze všech podaných látek v SK. Očkování dětí – není výrazný zájem. Otevřeno 

velkokapacitní centrum v Ml. Boleslavi – možné naočkovat 1200 osob za den. 
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HZS SK - středočeský sbor je plně akceschopný, standartní režim. Zatím na opatření/variantách 

v případě omikronu pracují. Od 10.1.2022 plán zavést opatření obdobná jako při minulých vlnách 

covidu – např. aby se nepotkávaly směny na stanicích při střídání, dodržování ochranných prostředků, 

atd. O týden dříve již od 10.1.2022 plán zavést testování zaměstnanců 2krát za týden – závisí na 

zásobách testů a jejich případném doobjednání. Nyní 11 osob pozitivních, 2 osoby v karanténě. 

Současná celková proočkovanost příslušníků a zaměstnanců činí 82 %.  

HZS dále pomáhá KHS v trasování osob, zabezpečuje výjezdy 3 mobilních odběrových týmů a dále 

také pokračují v koordinační činnosti při zapojování dobrovolných hasičů ve zdrav. a sociálních 

zařízeních. 

ZZS SK - situace je stabilní, 1 osoba pozitivní, 1 v karanténě, 74 zaměstnanců neočkovaných.  

Výjezdy – celkem 350 denně z toho 25 – 30 ke covidovým pacientům. 

PČR - bezpečnostní situace je standardní, akceschopný. 36 lidí pozitivních, proočkovanost přes 84%. 

Již mají připravena režimová opatření na omikron, ale zatím nic konkrétního neplánují. 

Bezpečnostní situace v kraji není ohrožena. Silvestrovské oslavy oproti loňskému roku byly živější, ale 

pod běžný normál 

AČR – opatření na omikron se začala plánovat v návaznosti na směnný provoz, omezení služebních 

cest, zpřísnění hygienických opatření, být připraveni nasadit síly a prostředky do krajů. Nemocnost 

nízká, proočkovanost 90%, probíhají 3. dávky – zahájení plnění vyhlášky 573 § 10a o zvláštním 

očkování pro vojáky z povolání a vojáky v aktivní záloze. 

 

SOC - situace je stabilizovaná. Nemocnost aktuální data k 6.1.2022 - z 62 příspěvkových organizacích 

kraje – 8 pozitivní klienti, u ostatních příspěvkových organizací (sběr dat od 57 organizací) – žádný 

klient. Další data k dispozici ve dnech 6.1. – 7.1.2022. Pokles zaměstnanců v pracovní neschopnosti  

- celkem 196 zaměstnanců (pracovní neschopnost celkově - karantény, OČR, pracovní neschopnost).  

 

ŠKOL - situace ve školských zařízení a dětských domovech je stabilizována. V pondělí 3.1.2022 

proběhlo testování ve školách – pravidelné testování pondělí a čtvrtek. Od 17.1.2022 testování již jen 

v pondělí. 

Distribuce antigenních testů probíhá ve spolupráci s Odborem bezpečnosti a krizového řízení 

bez problémů – nyní rozvezeno 718 tis. testů, další distribuce proběhne od 17.1.2022. Pozitivní ohlas 

ředitelů škol na aplikaci CFA - Covid Forms Application 

 

KVS – 1 pozitivní zaměstnanec, vysoká proočkovanost.  

Ptačí chřipka v celé Evropě (H5N1), je přenosná na člověka, v ČR se nachází 4 ohniska, v kraji se zatím 

žádné ohnisko nevyskytuje. Ústecký kraj – velké ohnisko ptačí chřipky. Informace ze dne 6.1.2022 – 
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ptačí chřipka se objevila v Jihočeském kraji, z tohoto důvodu se bude vyhlašovat pásmo dozoru – bude 

se týkat (Příbramsko) obcí Hudčice, Hvožďany a obce Koupě. 

Africký mor prasat – žádost o pomoc OŽP při zjišťování údajů o rozmístění dotovaných chladnic 

na uskladnění ulovené zvěře do výsledků testů. 

 

Informace z Rady Středočeského kraje 

 

• Rada kraje schválila nová Pravidla pro poskytování individuální návratné finanční 

výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu návratných finančních 

zdrojů 

Tyto návratné finanční výpomoci byly poskytovány obcím Středočeského kraje již od roku 2019, ale 

v prosinci 2021 skončila pravidly stanovená lhůta pro podávání žádostí. Nyní jsme proto schválili 

nová pravidla, ve kterých je lhůta pro podání žádostí stanovena od 1. března 2022 do 16. prosince 

2022. V případě potřeby může být navíc koncem roku 2022 prodloužena lhůta pro podávání žádostí 

pouze schválením dodatku k pravidlům. 

Cílem návratné finanční výpomoci je podpora obnovy a rozvoje obcí a měst na území Středočeského 

kraje. Do fondu bude alokováno celkem 20 milionů korun, přičemž o návratnou finanční výpomoc 

až do výše 4 milionů korun mohou žádat obce do 3000 obyvatel.  

Podporovanými oblastmi pro zapůjčení finanční částky jsou například projekty na zlepšování kvality 

vody a snižování rizika povodní či projekty vedoucí k energetickým úsporám. V neposlední řadě se 

mohou obce žádat o podporu projektů například z oblasti vzdělávání, sociální integrace i dopravy. 

Peníze obce kraji vrací v okamžiku proplacení dotace z Operačního programu Životního prostředí 

(OPŽP) nebo Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

Bližší informace naleznou žadatelé Středočeský Fond návratných finančních zdrojů | Odbor řízení 

dotačních projektů (kr-stredocesky.cz)  

• Od středy 12. ledna se otevřou další fondy Středočeského kraje. Kraj rozdělí ve fondech 

200 milionů korun 

Zájemci můžou podávat žádosti o finanční prostředky z oblasti: 

• Středočeský Fond prevence - Fond je určen pro celkem 4 programy. Prvním z nich jsou 

projekty primární prevence – výchovně vzdělávací či volnočasové aktivity. Maximální výše 

podpory pro žadatele je 200 tis. korun. Prevence kriminality je druhá část tohoto fondu. 

Maximální výše dotace je 200 tisíc korun u investičních nákladů a 100 tisíc u neinvestičních 

nákladů. Program podpory adiktologických služeb se týká terénních programů, ambulantní 

léčby či lůžkové péče. Maximální výše podpory je 1 milion korun. Poslední část Fondu prevence 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-navratnych-financnich-zdroju
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-navratnych-financnich-zdroju
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je určena na nákup zdravotnického materiálu až do výše 100 tisíc korun. O dotace bude možné 

žádat v termínu od 12. 1. 2022 do 27. 1. 2022. Podrobnosti ZDE. 

• Středočeský Fond sportu a volného času - Prostředky z fondu jsou určeny k rozvoji sportu a 

volného času na území Středočeského kraje. To se týká nejširší veřejnosti včetně 

handicapovaných či naopak vrcholových sportovců. V investiční podpoře se jedná zejména 

o finanční prostředky na rekonstrukce, modernizaci a opravy sportovních zařízení a jejich 

vybavení. Maximální výše investiční podpory je 400 tisíc korun, neinvestiční pak 150 tisíc. 

Podpora vrcholového sportu se týká sportovních subjektů souvisejících s vrcholovou sportovní 

činností. Subjekty mohou žádat o maximálně 200 tisíc korun. Poslední oblastí podpory jsou 

aktivity handicapovaných dětí, mládeže a dospělých. Maximální výše podpory na aktivity 

handicapovaných je 80 tisíc korun. O dotace bude možné žádat v termínu od 12. 1. 2022 do 27. 

1. 2022. Podrobnosti ZDE. 

• Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS - Fond je vyhrazený primárně 

pro obce, které jsou zřizovateli jednotek sboru dobrovolných hasičů. Cílem fondu je financování 

zabezpečení plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany. O dotace bude možné žádat v 

termínu od 12. 1. 2022 do 27. 1. 2022. Podrobnosti jsou k dispozici ZDE. 

• Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství - Předmětem Programu je podpora 

projektů řešících výstavbu nových rybníků, obnovu zaniklých, rekonstrukci a odbahnění 

rybníků, malých vodních nádrží, mokřadů, tůní a svejlů, které přispívají ke zvýšení retenční 

schopnosti krajiny. Maximální výše dotace je 1 milion korun. Primárními žadateli jsou obce do 

2000 obyvatel, nově např. i fyzické osoby nepodnikající nebo spolky. O dotace bude možné 

žádat od 12. 1. 2022 do 27. 1. 2022. Podrobnosti ZDE. 

• Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na 

Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu - Cílem Programu je zvyšování 

environmentální gramotnosti obyvatel na území Středočeského kraje, která úzce souvisí se 

vzděláním k udržitelnému rozvoji. Prostředky jsou určeny jednak na osvětovou činnost, která 

zahrnuje např. ekologické výukové programy, pobyty v naučných střediscích ekologické 

výchovy či například realizace nových a obnova stávajících naučných stezek. Druhá část 

programu je určena na vytváření technického a odborného zázemí středisek EVVO. Maximální 

výše dotace je 500 tisíc korun. O dotace z Programu bude možné žádat od 13. 1. 2022 do 26. 1. 

2022. Více informací najdete ZDE. 

• Středočeský Humanitární fond – oblast sociální : Programy pro rodiny, pro seniory, podpora 

mezigenerační spolupráce, pomoc a podpora ohroženým či znevýhodněným dětem, to jsou 

oblasti, kterých se týká podpora sociálních aktivit. Žádosti o dotace je možné podávat v termínu 

od 12. ledna 2022 do 27. ledna 2022. V sociální oblasti Humanitárního fondu mohou žádat o 

příspěvky obce, právnické osoby, církve či příspěvkové organizace, a to dle tematického zadání. 

Podrobnosti ZDE. 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-bezpecnosti-a-krizoveho-rizeni/dotace-fondu-prevence
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/granty-a-dotace
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/financovani-jednotek-sdh
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/sfzpaz-2022
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/dotaceevvo-2022
https://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/fondy
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Informace o dalších fondech a dotačních programech Středočeského kraje najdete Granty a dotace | 

Informační systém krajského úřadu (kr-stredocesky.cz) 

• Rada Středočeského kraje schválila zařazení dalších projektů mezi projekty určené 

k financování v rámci Integrované Strategie pro Pražskou metropolitní oblast 

Jedná se o 5 záchytných parkovišť P+R, 4 projekty cyklostezek a 1 projekt z oblasti veřejné 

dopravy. Celková výše předpokládaných nákladů všech projektů činí více než 1,5 miliardy korun. 

Konkrétně se jedná o parkovací dům v Hostivicích, Tuklatech a Zelenči – Mstěticích. Nová P+R 

parkoviště by měla vzniknout také ve Zdibech a Úvalech. Parkoviště P+R budou zaintegrována 

do systému PID. Kdo bude mít předplatný kupón PID na dobu delší než 3 měsíce, může zaparkovat 

v rámci kupónu bez dalších nákladů. 

Současně se kraj zaměří na výstavbu cyklostezek.  Z oblasti cyklodopravy se jedná o cyklostezku 

Zdiby – Klecany, Úholičky – Libčice nad Vltavou a Ostrá – Lysá nad Labem – Čelákovice nebo 

cyklostezky v úseku Kostelec nad Labem – Kozly. Navrhované úseky cyklostezek jsou vybrány tak, 

aby pomohly ke vzniku ucelené struktury cyklostezek podél Vltavy severně od Prahy a podél Labe mezi 

Kolínem a Mělníkem. 

Posledním se schválených projektů, s jejichž realizací se počítá do roku 2027, je nákup deseti 

vodíkových autobusů vozidel pro veřejnou dopravu. Počínaje rokem 2025 bude muset být 

do provozu ve veřejné dopravě nasazeno 20,5 % zcela bezemisních autobusů, za což jsou považovány 

pouze elektrobusy a vodíkové autobusy, od roku 2026 do roku 2030 to bude muset být již 30 % vozidel. 

 

• Středočeský kraj nabízí obcím pomoc v případě zájmu o posouzení připravených návrhů 

místních nařízení či vyhlášek, a to ještě před schválením příslušným orgánem obce 

Tento krok tak přispěje k zamezení věcných či formálních pochybeních ve vydávaných nařízeních obcí. 

K zavedení této možnosti dochází v reakci na vytvoření centrálního veřejně přístupného informačního 

systému s názvem „Sbírka právních předpisů územně samosprávných celků a některých správních 

úřadů“. S návrhy nařízení je možné se obracet na Ing. Alenu Gaňovou, oddělení přestupků a správních 

agend Odboru legislativně právní a krajský živnostenský úřad, tel. 974 827 694, e-mail: ganova@kr-

s.cz. Ve Sbírce se zveřejňují pouze vydané právní předpisy, které již byly schválené zastupitelstvem 

nebo radou. Do Sbírky se však nikdy nevkládají koncepty právních předpisů před jejich schválením 

příslušným orgánem obce. 

Vyhlášení právního předpisu (obecně závazné vyhlášky, nařízení) ve Sbírce bude podmínkou jeho 

platnosti, to znamená, že právní předpis, který nebude zveřejněn ve Sbírce, se nestane součástí platného 

právního řádu. Zároveň územní samosprávné celky a dotčené správní úřady jsou povinny vkládat 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/granty-dotace
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/granty-dotace
mailto:ganova@kr-s.cz
mailto:ganova@kr-s.cz
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do Sbírky i platné a účinné právní předpisy, které byly vydány před nabytím účinnosti zákona o Sbírce, 

a to nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. nejpozději do 31. 12. 2024). 

 

DISKUZE 

- paní starostka Chalupová (Beroun) – zmínila zrušení výjezdu vedení Středočeského kraje 

dne 25.1.2022 do ORP Beroun z důvodu Omikronu. Paní hejtmanka ujistila, že výjezdy do 

Rakovníka a Berouna budou přidány do následujících měsíců k již naplánovaným 

výjezdům, které se však neposunou v termínové listině. Zůstanou, jak jsou domluvené a 

radní vyjedou v měsíci nikoliv jednou, ale dvakrát.  

- pan starosta Svoboda (Dobříš) – pořádal o verifikaci antigenních testů viz příloha č. 3 – 

Financování testů od 17.1.2022 (tabulka) - je to uvedeno správně.  

- pan starosta Picek (Brandýs nad Labem) – žádá o ověření financování testů pro pedagogické 

a nepedagogické pracovníky – zatím v režimu viz přiložená tabulka. Dále pan Picek sděluje, 

že dle informací z ÚKŠ budou režimová opatření kritické infrastruktury představena od 

jednotlivých složek IZS po konzultaci MV ČR v pondělí 10.1.2022 na ÚKŠ. Pan Picek 

děkuji za zaslaný dopis subjektů nezbytných služeb v klíčových oblastech a za informace 

k opatření ve veřejné hromadné dopravě (PID). Pan Picek se dotázal na vydávání 

neschopenek pozitivním zaměstnancům – paní hejtmanka sděluje, že zaměstnavatel zadává 

údaje o pozitivním testu do aplikace EPI HUB, vyřízení eNeschopenky a eŽádanky ze 

strany KHS proběhne automaticky SMSkou, poté i formou odkazu do e-mailu – přidáno do 

pandemického zákona. 

- pan starosta Kořínek (Černošice) – informuje o 1 zaměstnankyni, která na úřadě 

v Černošicích nesouhlasila s testováním – okamžité ukončení pracovního poměru pro 

závažné a opakované dlouhodobé porušování bezpečnostních opatření. Zaměstnankyně 

byla v aktivním kontaktu s odbory Pro Libertate – je zde možný soudní spor. Pan Kořínek 

nabízí pro ostatní, v případě řešení také tohoto problému, možnost neformální konzultace. 

- pan starosta Svoboda (Dobříš) – zrekonstruovali budovu pro sociální a startovací byty, které 

se nyní chystají přerozdělovat – prosba na ostatní starosty o sdělení příkladů dobré praxe v 

přidělování bytů. 

 

Paní hejtmanka vyzvala starosty ORP o možné zasílání témat, dotazů již před videokonferenčním 

jednáním nebo také o zaslání podnětů, které by bylo dobré zveřejnit v našem newsletteru pro obce. 
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Příští videokonferenční jednání se starosty ORP  - termín bude upřesněn - link bude opět zaslán 
přes Teams. 

 

 

Zapsala: Ing. Martina Himmelová 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

 

1. KHS Ohniska k 7. 1. 2022 (tabulka) 

2. Nasazení SaP ve Středočeském kraji ASISTENCE II. ke dni 7. 1. 2022 

3. Financování testů od 17.1.2022 (tabulka)  


