
KRAJ NA VAŠÍ STRANĚ
Slovo hejtmanky

Milé kolegyně, milí kolegové,
zdravím Vás opět do 
všech středočeských obcí. 
Vzhledem k tomu, že jsme 
v rámci řešení migrační vlny 
ve velmi čilém kontaktu, 
mám trochu pocit, že Vám 

píšu jen po pár dnech, a ne skoro po měsíci, co vyšel 
poslední Zpravodaj pro obce.
Samozřejmě mnoho informací pro Vás se i tentokrát 
týká věcí kolem Ukrajiny. Migrační vlna citelně 
zeslábla, a proto jsme se rozhodli, že naše Krajská 
asistenční centra pomoci Ukrajině (KACPU) již 
nebudou nonstop, ale budou mít provozní dobu 
od 7:00 do 21:00. Chceme tím šetřit síly skvělých 
týmů, které se na jejich činnosti podílejí. Další vlna 
s prodlužujícím se konfliktem může samozřejmě ještě 
přijít, byť bych si přála, aby válka co nejdříve skončila. 
Také jsme přestěhovali KACPU v Příbrami z kulturního 
domu do sálu příbramského zastupitelstva, aby 
kulturní dům mohl sloužit po dvou letech odkladů 
a covidových opatření svému účelu.
Všem, kteří slouží v asistenčních centrech z řad 
složek IZS, úředníků kraje, úřadu práce, zdravotní 
pojišťovny, všem dobrovolníkům patří ohromný dík, 
jak skvěle se o běžence starají. A velký dík patří 
Vám, protože zejména díky Vaší pomoci s hledáním 
ubytovacích kapacit jsme zatím nemuseli plánovaně 
přistoupit k ubytovávání uprchlíků v nouzových 
podmínkách typu tělocvičen. Připraveni ale jsme – 
a opět i díky Vám. Ve skladě v Benešově jsou stovky 
lehátek, karimatek i spacáků pro případ krajní 
nouze. Dík patří například i našemu partnerskému 
kraji Burgundsku, které nám dodalo zásilku lehátek 
a dalšího materiálu.

Teď se klíčovou prioritou stalo uzavírání smluv 
k proplácení příspěvků za ubytování uprchlíků. 
Zřídili jsme na krajském úřadě dva týmy – jeden, 
který kontaktuje ubytovatele (komerční a nově 
i samosprávné), a druhý který připravuje všechny 
podklady nutné k administrativě. Také nově začala 
fungovat informační linka těchto týmů, kde se 
ubytovatelé mohou informovat, co vše je potřebné 
k uzavření smlouvy, jak se mohou zaevidovat do 
databáze HUMPO, pokud v ní ještě nejsou, kdy 
a jak je třeba zaznamenávat příchody a odchody 
uprchlíků do ubytování. Funguje v pracovní dny 
mezi 8:00 a 15:00 na čísle 800 710 710. Postupně 
budou uzavírány smlouvy se všemi hromadnými 
ubytovateli tak, aby za svou pomoc dostali řádně 
zaplaceno.
Protože věřím, že nejlepší cesta je z krize udělat 
příležitost, tak jsme přišli s novým informačním 
portálem, kde zaměstnavatelé mohou nabízet 
práci a zároveň i ubytování ukrajinským 
uprchlíkům. Na jeho vzniku se podílely úřady 
i soukromé firmy. Své síly spojil Středočeský 
kraj s Krajskou pobočkou Úřadu práce ČR 
v Příbrami, Krajskou hospodářskou komorou 
Střední Čechy a společnostmi Nelisa a Grason 
Solutions. Na adrese www.nasharobota.cz tak 
mohou firmy zdarma inzerovat volná pracovní 
místa i s nabídkami ubytování či pomocí 
s jeho zařízením. Vše je následně převedeno 
do ukrajinštiny, aby zase zájemci o práci mohli 
pohodlně vyhledávat příležitosti pro sebe 
a případně i své rodinné příslušníky. Věřím, že co 
nejrychlejší zapojení uprchlíků do společnosti 
tím, že budou pracovat, je nejlepší cestou, jak 
pomoci jim, našim firmám i našim občanům.

Ve zpravodaji pak najdete i informace týkající se 
škol a školek, protože zápisy do nich jsou už tady. 
A po dvou letech pandemie konečně budou probíhat 
„normálně“.
Toho „normálně“ teď v poslední době bylo 
trochu více a z toho mám radost. Normálně jsme 
konečně mohli vyjet na plánovaný výjezd do obce 
s rozšířenou působností. Konkrétně do Poděbrad 
a bylo skvělé zase načerpat podněty od Vás starostů 
i od občanů. Protože to nejhorší, co by se nám 
mohlo stát, je rozhodovat jen od stolu, notabene 
z Prahy, o životě ve středočeských obcích. A už se 
nemůžu dočkat dalších cest za Vámi.
Také jsem mohla „normálně“ při skvělém 
galavečeru odměnit mimořádné osobnosti našeho 
kraje Cenami hejtmanky. Dále se dočtete, kdo 
zvítězil, ale platí, že pro mě osobně byli vítězi 
všichni nominovaní, a kdybych mohla, ceny bych 
jim skutečně dala všem 36. To, co dělají pro kraj, 
své okolí a jak vynikají ve svých oborech, je totiž 
skutečně unikátní.
A ač to možná z médií tak nevypadá, dál normálně 
pracujeme i na našem hlavním cíli, který jsme si 
vytkli, když jsme na kraj nastupovali. Celá rada 
i úřad pracuje na tom, abychom náš kraj změnili 
k lepšímu. Budeme spouštět nové kotlíkové dotace, 
pracuje se na zlepšování škol i zdravotnictví. 
Přicházejí další a další novinky ve veřejné dopravě 
a samozřejmě naše Krajská správa a údržba silnic 
opravuje další kilometry z naší obrovské silniční sítě.
Vím, že další týdny a měsíce budou nadále těžké, 
protože následky ruské invaze na Ukrajinu budeme 
pociťovat velmi dlouho. Ale jsem pevně přesvědčená, 
že společně to opět zvládneme.
 Vaše Petra Pecková, hejtmanka
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Dejte si do kalendářů
WEBINÁŘE
Ani v tomto zpravodaji nebude chybět pozvánka na webináře, které pořádá 
Středočeský kraj v tomto roce a které jsou zcela ZDARMA. Webináře jsou 
průběžně doplňovány dle aktuálních potřeb a témat, se kterými se buď 
potýkáte, nebo která Vás zajímají. Tyto ONLINE SEMINÁŘE jsou vedeny 
odborníky, se kterými můžete diskutovat a téma dopodrobna rozebírat.  
V případě, že jste nestihli některý z našich webinářů živě nebo si chcete jen 
připomenout jeho obsah, záznamy je možné nalézt ZDE. 

28. 4. 2022 – Informační systém projektových záměrů obcí, IROP II
26. 5. 2022 – Obecně závazné vyhlášky obcí

A stále platí, máte-li téma, které Vám leží na srdci, neváhejte a napište nám na 
obce@kr-s.cz.

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/webinare
https://vimeo.com/user117471422/videos
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Rada kraje vyjela na Poděbradsko

Jak pracovat s třídou, aby byl příchod 
ukrajinských dětí co nejhladší, i tipy, jak nejlépe 
učit ukrajinské žáky češtinu, nabídnou učitelům 
všech stupňů škol webináře, které připravil 

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Účast 
je díky finanční podpoře Středočeského kraje 
zdarma, webináře začaly 28. března.
„V souvislosti s příchodem ukrajinských 
uprchlíků, kteří utekli před ruskou invazí, se 
učitelé ze dne na den dostávají do situací, 
na které se nemohli připravit. Proto jsem 
rád, že prostřednictvím našeho Vzdělávacího 
institutu a s finanční podporou Středočeského 
kraje můžeme nabídnout sérii webinářů. Ty 
jsou samozřejmě dostupné nejen pro učitele 
krajských škol, ale zadarmo se jich mohou 
zúčastnit učitelé ze všech škol,“ říká krajský 
radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan 
Vácha (STAN).

První z webinářů byl na programu 28. března 
a zaměřil se na začleňování dětí do kolektivu 
a práci s kolektivem. 
Další trojice webinářů, kterou Vzdělávací 
institut Středočeského kraje připravil 
ve spolupráci s Ústavem jazykového 
a odborného vzdělávání Univerzity Karlovy, 
se zaměří na metodickou pomoc pro učitele 
češtiny při výuce ukrajinských dětí. Důraz 
bude kladen na specifika výuky češtiny jako 
cizího jazyka.
Další informace, stejně jako odkaz na záznam 
základního webináře týkajícího se metodiky 
výuky češtiny pro ukrajinské žáky, najdou 
všichni zájemci na webu ZDE.

Druhý speciální webinář pro starosty středočeských obcí a pražských 
městských částí k opravám Barrandovského mostu se uskuteční 
29. 4. v 11 hodin. 
Obsahem budou konkrétní 
informace o dopravních 
omezeních, o posílené 
MHD apod. Odkaz, na 
kterém se bude možno 
připojit, Vám dodáme před 
konáním webináře.

Webináře k aktuální situaci ve školách

Webinář k opravě Barrandovského mostu

Rada Středočeského kraje v rámci pravidelných výjezdů do ORP vyjela tentokrát na 
Poděbradsko. Šlo již o třetí návštěvu obce s rozšířenou působností. Zástupci kraje 
navštívili SOU společného stravování, kde si prohlédli také středisko praktického 
vyučování Labenku. Další kroky středočeské delegace, v doprovodu starosty města 
Poděbrad Jaroslava Červinky, vedly do firmy MILKO – Polabské mlékárny. Tato firma je 
na trhu již 30 let a jako první uvedla na trh v České republice typ tvarohu ve vaničkách. 
Další firmou, kterou zástupci kraje navštívili, byla rodinná firma Plaček Pet Products. Ta se 
zabývá péčí o domácí mazlíčky a na českém trhu funguje od roku 1989. Na závěr návštěvy 
se uskutečnilo setkání a diskuze s občany a zástupci města i přilehlých obcí.

VÝJEZDY DO ORP v roce 2022
O výjezdech do ORP jsme Vás 
již několikrát informovali, 
a proto jen stručná 
připomínka. 
• 26. 4. Kolín
• 3. 5. Rakovník (náhradní 
termín za zrušený výjezd 
z listopadu 2021)
• 24. 5. Čáslav

• 28. 6. Kutná Hora
• 30. 8. Beroun (náhradní 
termín za zrušený výjezd 
z ledna 2022)
• Za zrušený výjezd do 
Kladna v únoru letošního 
roku hledáme náhradní 
termín, o kterém budete 
informováni co nejdříve.

16. 6. 2022
VÝSTAVIŠTĚ 
LYSÁ NAD 
LABEM

https://visk.cz/clanky/251-webinar-mame-nove-ukrajinske-spoluzaky/
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Aktuality

Vesnice roku: Ukažme, jak je venkov úžasný!
Dne 24. 2. 2022 byl vyhlášen po dvouleté pauze 
26. ročník soutěže Vesnice roku. Přihlášky 
do šestadvacátého ročníku soutěže Vesnice 
roku mohou obce podávat až do 29. dubna. 
V následujících dvou měsících pak proběhnou 
krajská kola. Celostátní kolo se uskuteční 
v týdnu na přelomu srpna a září. Vítěze 
a nositele titulu „Vesnice roku 2022” vyhlásí 
zástupci vyhlašovatelů soutěže dne 17. září 
2022 na Jarmarku venkova v Luhačovicích. 

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy 
venkova, jak jsme Vás informovali, je snaha 
povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti 
na rozvoji svého domova, ukázat rozmanitost 
a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic 
a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. 
Všechny potřebné informace, podmínky a návod, jak 
podat přihlášku do soutěže, naleznete  ZDE.
Záznam slavnostního zahájení soutěže Vesnice roku 
2022 můžete zhlédnout ZDE.

Pochlubte se svým evropským projektem

Hejtmanka Pecková ocenila mimořádné osobnosti ze Středočeského kraje

Soutěž pro obce Náš evropský projekt ukazuje, 
jak přínosné byly prostředky Evropské unie 
pro konkrétní obec a co dobrého se v obcích 
v minulosti podařilo. Cílem soutěže určené pro 
města, městské části a obce je i letos ocenit 
zajímavé projekty zrealizované na jejich území 
a podpořené z evropských fondů. O tom, kdo 
v soutěži uspěje, rozhodne v internetovém 
hlasování veřejnost. Tři vítězné obce si rozdělí 
celkem 150 tisíc korun na uspořádání obecní 
slavnosti nebo, vzhledem k událostem na 

Ukrajině, na aktivity obce spojené s pomocí 
uprchlíkům z Ukrajiny. Speciální finanční 
odměna rovněž čeká na projekt s největším 
celkovým počtem hlasů. Obce a města mohou 
své projekty přihlásit až do 29. dubna pomocí 
stručného on-line formuláře ZDE.  
Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Soutěžní 
projekt musí být dokončený, podpořený 
z rozpočtu Evropské unie a jeho zadavatelem 
či příjemcem dotace muselo být město, obec, 
městská část či jimi zřizovaná organizace. 

Samotné přihlášení projektu do soutěže 
pomocí on-line formuláře pak zabere jen 
několik minut.

V kutnohorské Galerii Středočeského kraje se 
koncem 24. března předávaly Ceny hejtmanky za 
rok 2021. Jde o ocenění pro osobnosti, které jsou 
spjaté se Středočeským krajem a jejich činnost, 
čin nebo dílo je něčím mimořádné. Osobnosti 
nominuje veřejnost, o vítězích v jednotlivých 
kategoriích s výjimkou Ceny veřejnosti rozhoduje 
porota složená ze zástupců kraje a odborníků.
Na Cenu hejtmanky Středočeského kraje bylo 
nominováno 36 osobností. Jsou mezi nimi 
podnikatelé, vědci, sportovci, osobnosti spojené 
s kulturou nebo lidé, kteří pomáhají druhým. „Je 
opravdu velmi těžké vybírat mezi tolika nominacemi, 
protože každý příběh je jiný a neměřitelný. I proto 
jsem, samozřejmě s nadsázkou, navrhovala ocenit 
všechny. Jsem přesvědčena o tom, že potřebujeme 
vzory, že potřebujeme inspirativní osobnosti, protože 
díky nim je společnost silnější. Všem moc děkuji 
a rovnou vybízím, aby lidé přemýšleli o nominacích 

Připomínáme termíny jednání 
zastupitelstva pro první pololetí roku 
2022:  
• 25. 4. 2022   
• 30. 5. 2022   
• 27. 6. 2022   
a to vždy od 10:00 hodin.   
Termíny zastupitelstva a výborů 
naleznete aktualizované ZDE.

Termíny jednání zastupitelstva   

Harmonogram soutěže
Registrace obcí a zasílání projektů, 
15. 3. 2022 (10:00) – 29. 4. 2022 (23:59)
Veřejné hlasování, 2. 5. 2022 (16:00) 
– 22. 5. 2022 (23:59)
Vyhodnocení výsledků a vyhlášení vítězů 
soutěže, 23. 5. 2022 (16:00)

https://www.vesniceroku.cz/prihlaska/jak-podat-prihlasku
https://www.youtube.com/watch?v=e9Wo4-09d4Q
https://forms.pabbly.com/form/share/2Qvs-457620
https://www.kr-stredocesky.cz/web/14432/204
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Kraj má nový Program prevence kriminiality pro letošní rok
Středočeští radní schválili Program prevence kriminality 
Středočeského kraje na rok 2022. Kraj se chce zaměřit například 
na snižování majetkové kriminality, prevenci kybernetické 
kriminality, snižování míry recidivy a podobně.
„Podle údajů od policie byl v roce 2021 ve Středočeském kraji 
zaznamenán ve všech měsících mírný pokles celkové kriminality oproti 
roku 2020. Souvisí to samozřejmě mimo jiné s pandemií covidu a všemi 
opatřeními, která přinesla. To ovšem neznamená, že kriminalita mizí, 
naopak se přesouvá například do kyberprostoru. Tam jsou ohroženi 
zejména ti nejzranitelnější, děti a senioři, proto chceme i nadále 
pokračovat v přípravě videospotů na téma kybernetická bezpečnost. 
Nově k nim přidáme ještě podcasty, aby se dostaly k širšímu okruhu 

populace,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková (STAN).
Kraj na letošní rok v oblasti prevence kriminality připravil čtyři 
projekty. Celkový rozpočet je 1 179 000 Kč, Středočeský kraj bude 
žádat Ministerstvo vnitra ČR o dotaci ve výši 959 000 Kč. Jde právě 
o přípravu videospotů a podcastů v rámci projektu Kraje pro bezpečný 
internet, dále o projekt zaměřený na návrat recidivistů do běžného 
života. Jeden z projektů má přispět ke zvýšení odborné znalosti osob, 
které se podílejí na realizaci aktivit v oblasti prevence kriminality 
ve Středočeském kraji.  Tento projekt si klade za cíl zvýšit povědomí 
o různých bezpečnostních hrozbách a z nich plynoucích rizik, jež mají 
v současnosti mnohdy hybridní charakter. Čtvrtým projektem Programu 
prevence kriminality pro rok 2022 je uspořádání adiktologické 
konference. „Všechny projekty by měly přispět ke snížení kriminality ve 
Středočeském kraji a zvýšení pocitu bezpečí jeho občanů. Jsme celoročně 
v úzkém kontaktu s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, 
sledujeme situaci a jsme připraveni na ni reagovat,“ řekla hejtmanka.
Podle údajů od policie bylo ve Středočeském kraji za loňský rok 
zjištěno celkově 17 625 skutků, což představuje pokles ve srovnání 
s rokem 2020 o 466 skutků, tj. o 2,57 %. Z celkového počtu zjištěných 
skutků byla prozatím objasněnost 43,39 %, tj. o 1,42 % méně než 
v předchozím roce. Středočeský kraj chce i v letošním roce v rámci 
prevence kriminality spolupracovat s jednotlivými subjekty státní 
správy, samosprávy včetně neziskového sektoru, s cílem aktivně 
zapojit i komunity a veřejnost do realizace preventivních opatření 
k eliminaci rizik. V souvislosti s geografickou teritoriální polohou 
Středočeského kraje chce i nadále intenzivně spolupracovat 
s partnery při Magistrátu hl. m. Prahy.

do dalšího ročníku,“ uvedla hejtmanka Petra 
Pecková (STAN).
O vítězích v jednotlivých kategoriích 
rozhodovala komise složená ze členů 
Rady Středočeského kraje, zástupců 
zastupitelských klubů a odborníků 
z jednotlivých oblastí. O vítězi v kategorii 
Cena veřejnosti se rozhodovalo 
prostřednictvím hlasování veřejnosti na 
webu Středočeského kraje.
A vítězi se stali:
Paní Jana Havelková v kategorii Hrdinský čin 
a společenská odpovědnost. Dlouhodobě 
a nezištně pomáhá znevýhodněným dětem 
z Příbrami a okolí. Pořádá charitativní akce, 
organizuje oslavy narozenin dětí z dětského 
domova Pepa a rozděluje a rozváží potravinovou 
pomoc znevýhodněným rodinám. To vše dělá ve 
svém volném čase bez nároku na honorář.      
Pan Ján Chválník, který zvítězil v kategorii 
Kultura, je jedním z nejznámějších řezbářů u nás 
a jeho tvorba je známá i v zahraničí. Dlouhodobě 
působí ve spolku Příbramských betlémářů, 
který se snaží zachovat betlémářské tradice na 
Příbramsku a pečuje o rozšiřování rozsáhlé sbírky 
historických i současných betlémů. Věnuje se 
také návrhům mincí a vydává regionální pamětní 
mince.  
Pan Jiří Antoš vyhrál v kategorii Podnikatel. 
V roce 2012 otevřel v Milovicích park Mirakulum, 
který se stal ojedinělým projektem nejen v Česku, 

ale i za hranicemi. Neustále ho rozvíjí a zlepšuje. 
Jiří Antoš klade velký důraz na maximální 
komfort návštěvníků a pravidelně pořádá 
charitativní akce pro děti z dětských domovů.  
Paní Hana Bílková je laureátkou Ceny hejtmanky 
v kategorii Pracovník veřejného sektoru. Byla 
dlouholetou ředitelkou Oblastního muzea Praha-
východ. Na starosti měla mimo jiné revitalizaci 
areálu horního zámku v Panenských Břežanech 
a vybudování moderní multimediální expozice 
„Zločin a trest“. Jejím projektem byl i transfer 
otisku historické zdi z Porchester Gate v Londýně 
do Panenských Břežan.  
V kategorii Sport zvítězil pan Jiří Prskavec, který 
byl nominován mimo jiné za reprezentaci České 
republiky na LOH v Tokiu. Jiří Prskavec tam získal 
ve vodním slalomu zlatou medaili. Už v minulých 
letech se stal přitom opakovaně mistrem světa 
a mistrem Evropy. Jiří Prskavec je občanem města 
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.    
Profesor Jiří Neužil zvítězil v kategorii Věda 
a výzkum. Porota ocenila jeho práci na vývoji 
léku proti nádorovým onemocněním. Před 13 
lety přišel s myšlenkou na lék, který by cílil přímo 
na mitochondrie nádorových buněk. Výsledky 
první fáze klinické studie ukazují, že pacienti 
léčbu dobře snášejí. Velmi pozitivní efekt má 
u nemocných s karcinomem ledvin.  
V kategorii Vzdělávání byl oceněn pan Pavel 
Horešovský, který je nejmladším přeživším 
lidickým dítětem a dosud se aktivně zapojuje 

do dění v obci Lidice. Zapojuje se do organizace 
pietních aktů, účastní se besed pořádaných 
lidickým památníkem, je místopředsedou spolku 
Lidice Memory. Svým působením hájí pravdivý 
výklad lidické historie a předává odkaz Lidic 
dalším generacím.  
Cenu veřejnosti pak získali pan Milan Starec  
a pan Tomáš Vodochodský. Oba zasvětili celé své 
dosavadní profesní životy záchraně a obnově 
černokosteleckého pivovaru. Vybudovali unikátní 
pivovarnické muzeum, zachraňují pivovarnické 
technologie historických pivovarů z Čech, Moravy 
a Slezska.  Areál pivovaru je znám i díky bohaté 
kulturní činnosti. 
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Středočeský kraj bude mít pracovní skupinu pro nakládání s odpady ve 
Středočeském kraji. Ta bude mimo jiné pomáhat obcím se zajištěním 
stabilního a udržitelného odpadového hospodářství, zejména při 
nakládání s komunálními odpady. Souvisí to i s chystanými změnami 
pravidel, kdy by podle nového zákona o odpadech neměl od roku 2030 
žádný využitelný odpad končit na skládkách. Ustavení pracovní skupiny 
schválila rada kraje.
„Problematika nakládání s odpady je velmi rozsáhlá a složitá. Středočeský 
kraj chce obcím poskytovat metodickou a odbornou pomoc včetně případné 
finanční podpory některých dílčích řešení na úrovni obcí. Především se 
jedná o posílení aktivit v oblasti předcházení vzniku odpadů, zvýšení míry 
třídění a recyklace komunálních odpadů, včetně podpory užití výstupů 
z recyklace. Jedním ze zásadních cílů je zákaz skládkování využitelných 
odpadů včetně komunálních od roku 2030,“ uvedla radní pro oblast 
životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti). Všechny 
cíle jsou závazné pro obce a budou obsaženy i v aktualizovaném Plánu 
odpadového hospodářství Středočeského kraje.
Ve Středočeském kraji již pracovní skupina pro nakládání s odpady 
fungovala od roku 2014. Vznikla především z důvodů přijetí novely 
zákona o odpadech, který zvýšil požadavky na třídění a recyklaci 
komunálních odpadů a rovněž zásadně omezil skládkování 
komunálních a využitelných odpadů s úplným zákazem od roku 
2024. Od 1.1.2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, ve 

kterém jsou implementovány principy a cíle evropského oběhového 
hospodářství, a který zákaz skládkování využitelných odpadů posunul 
až do roku 2030.
Nová pracovní skupina k regionálnímu systému nakládání s odpady bude 
uceleně poskytovat obcím informace v oblasti odpadového hospodářství 
a zajistí jednotnou komunikační strategii Středočeského kraje. Členy 
skupiny budou zástupci Středočeského kraje, obcí i odborné veřejnosti.

Nová pracovní skupina pro nakládání s odpady bude podporou pro obce 

Středočeská zdravotnická záchranná služba chce během letošního 
a příštího roku pořídit dalších 15 nových sanitek. Projektový záměr nazvaný 
Modernizace techniky ZZS SK schválili radní.
Celková hodnota projektu dosahuje k částce bezmála 100 milionů korun, 
která zahrnuje již 10 vozidel vysoutěžených v loňském roce a 15, jejichž 
dodavatele bude záchranka soutěžit nyní. ZZS SK na projekt získala zhruba 
83 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu 
REACT-EU. Zbývající peníze záchranka zaplatí ze svého.
„Systematickou a ekonomicky udržitelnou obměnu vozového parku 
zdravotnické záchranné služby jsme si jako prioritu vytkli už v programovém 
prohlášení při našem nástupu do vedení kraje. Při zásahu u pacientů je 
samozřejmě nejdůležitější péče lékařů a zdravotníků, ale bez kvalitních 
a spolehlivých sanitních vozů může být jejich práce ohrožená. Na techniku 
musí být spolehnutí, a proto jsem rád, že se záchrance podařilo uspět 
s projektem a proběhne další zásadní obměna vozového parku,“ uvedl 
náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

Středočeská záchranka pořídí dalších 15 nových sanitních vozů 

Více než jeden milion korun dostanou 
v letošním roce krajem zřizované školy 
a školská zařízení na aktivity v oblasti primární 
prevence rizikového chování dětí a mládeže. 
Celkem se mezi 69 subjektů rozdělí 1 300 000 
korun. Poskytnutí peněz schválila rada kraje.
Každá škola má podle zákona povinnost 
vytvářet při vzdělávání podmínky pro 
zdravý vývoj dětí a předcházení vzniku 
sociálně patologických jevů. K tomu slouží 
právě aktivity v oblasti primární prevence 
rizikového chování dětí a mládeže. „Prevence 
je od slova předcházet, a to je přesně to, o co 
se každá škola snaží. Předcházet problémům 
a zaměřit programy tak, aby se co nejvíce 
hodily do prostředí a do atmosféry, která ve 

škole panuje. Některé programy jsou zaměřené 
na šikanu, jiné na záškoláctví, ale třeba i na 
spektrum poruch příjmu potravy, které mohou 
přivodit vážné zdravotní i psychické potíže. 
Zájem škol je obrovský,“ uvedl radní pro oblast 
sportu a vzdělávání Milan Vácha (STAN).
Na letošní rok krajské školy a školská zařízení 
požádaly o peníze na primární prevenci 
v celkové výši bezmála šest milionů korun. 
Žádosti proto musely být kráceny. „Jsme 
rádi, že se školy do programů zapojují, protože 
vždycky je lepší problémům předcházet, než je 
řešit ex post. Každá škola má nastavený svůj 
systém, každá škola je něčím specifická, ale 
ta všeobecná rizika hrozí všude – a nezáleží 
na tom, zda jde o učiliště, nebo výběrové 

gymnázium. Školy mají své metodiky prevence, 
a programy jsou částečně určené i na jejich 
vzdělávání,“ doplnil Milan Vácha. Postupné 
zvyšování počtu školních metodiků prevence 
s ukončeným specializačním studiem je 
jeden z cílů Strategie primární prevence 
rizikového chování dětí a mládeže ve 
Středočeském kraji na období 2022-2027, 
kterou schválila rada kraje v listopadu 
loňského roku.
Programy pro školy musí realizovat 
organizace s certifikací odborné způsobilosti 
MŠMT, případně vyhovující kvalifikačním 
předpokladům v souladu s Metodickým 
doporučením k primární prevenci rizikového 
chování u dětí a mládeže.

Krajské školy a školská zařízení dostanou peníze na prevenci rizikového chování dětí a mládeže 

ilustrační foto
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Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo 
žádost o poskytnutí individuální účelové 
neinvestiční dotace Krajskému sdružení 
Národní sítě Místních akčních skupin 
Středočeského kraje (NS MAS) na činnost 
v letošním roce, a to v celkové výši 2 miliony 
korun. Částka bude rozdělena jak na provoz 
Krajského sdružení, tak mezi jednotlivé 
organizace.
Dotace ve výši 2 000 000 Kč bude rozdělena 
na dvě částky. Částka ve výši maximálně 

500 000 Kč bude využita Krajským 
sdružením NS MAS na podporu provozu 
Krajského sdružení NS MAS a na realizaci 
společných projektů přispívajících k podpoře 
regionálního rozvoje Středočeského 
kraje. Částka ve výši 1 500 000 Kč bude 
rozdělena Krajským sdružením NS MAS 
mezi jednotlivé organizace MAS působící 
na území Středočeského kraje. „Podpořené 
akční skupiny využijí přidělenou dotaci na 
podporu rozvoje území a cestovního ruchu na 

svém území. Konkrétně například na podporu 
regionální produkce, agroturistiku, zhotovení 
propagačních materiálů pro podporu České 
republiky či pořádání a propagaci kulturních 
akcí a jarmarků. V neposlední řadě také 
na spolupráci při prosazování ,chytrých‘ 
nástrojů veřejné správy a podporu přístupu 
k rychlému internetu ve venkovském prostředí 
Středočeského kraje,“ vysvětluje náměstek 
pro oblast regionálního rozvoje a územního 
plánování Jiří Snížek.

Na svém zasedání schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje 
celkem sedm žádostí o dotaci ze Středočeského Infrastrukturního 
fondu. Dotaci lze poskytnout na projekty, které splňují účel vymezený 
v tematickém zadání. Tím je podpora rozvoje a obnovy základních 
a mateřských škol. Mezi projekty se rozdělí přes 24 milionů korun.
Projekty, které jsou v rámci tohoto dotačního programu podpořeny, 
musí být zároveň spolufinancovány z jiných veřejných zdrojů. 
„Prostřednictvím tohoto dotačního programu chceme maximálně snížit 
finanční zatížení obcí, které realizují náročné projekty v oblasti rozvoje 
a obnovy regionálního školství,“ vysvětluje náměstek Věslav Michalik.
Na dnešním zasedání Zastupitelstvo schválilo celkem 7 žádostí za více 
než 24 milionů korun. Největší dotaci, konkrétně 10 milionů korun, 
obdrží obec Čachovice, a to na výstavbu zázemí místní mateřské 

Národní síť místních akčních skupin dostane dvoumilionovou dotaci

Na podporu rozvoje a obnovy základních a mateřských škol půjde více než 24 milionů korun

Rada Středočeského kraje schválila projekty a akce EPC II (Energy 
Performance Contracting), které obsahují doporučené soubory objektů 
organizací kraje pro řešení energetických úspor, a to za účelem 
pokračování jejich další přípravy a navazující realizace. Vybráno bylo 
celkem 105 objektů, na jejichž financování energetických úspor bude 
využito téměř 960 milionů korun. 
Středočeský kraj od roku 2019 přistoupil k řešení projektů na energetické 
úspory metodou EPC. Touto metodou jsou aktuálně realizovány 3 pilotní 
projekty EPC I, zahrnující objekty Krajského úřadu Středočeského kraje, 
nemocnice v Kutné Hoře a nemocnice v Mladé Boleslavi v celkové výši 
investice zhruba 200 milionů Kč. Na základě prvotních zkušeností 
s přípravou těchto projektů byla zahájena příprava projektů EPC II 
zahrnující celkem 77 organizací Středočeského kraje. Tato příprava je 
navíc podpořena z 90 % (cca 2,4 mil. EUR) ze strany Evropské investiční 
banky (EIB). Podmínkou EIB k financování přípravy je tzv. pákový efekt 
1:20, který předpokládá za každou investovanou korunu do přípravy 

investici v realizaci v hodnotě 20 Kč. „Svým rozsahem a způsobem 
financování je příprava projektů EPC II zcela jedinečná a unikátní minimálně 
v rámci České republiky. Tato příprava a její způsob financování je již nyní 
velkou inspirací pro některé kraje a města České republiky,“ vysvětluje 
náměstek Michalik.
Celkem Rada na dnešním zasedání schválila šest projektů EPC II s dotací, 
kde souhrnná výše plánované investice na energetická opatření činí 
necelých 789 milionů korun. „Tyto projekty obsahují celkem 59 objektů, 
jedná se ve většině případů o budovy škol. Současně je mezi projekty ale 
také i například Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov či například Domov 
seniorů Dobříš, ale i Regionální muzeum v Jílovém u Prahy. Souhrnná 
plánovaná roční úspora po zavedení opatření činí téměř 34 milionů,“ 
uvádí jako příklad náměstek Michalik. Návratnost investic jednotlivých 
projektů se pohybuje od 5,1 roku do 22,3 roku, souhrnná návratnost 
investic je 14,8 roku.
Kromě výše uvedených projektů schválila Rada také celkem pět akcí 
EPC II bez dotace. Jedná se o konkrétně 46 objektů, kde souhrnná výše 
plánované investice na energetická opatření činí více než 170 milionů. 
„V těchto případech bude částka financována z rozpočtu kraje, nicméně 
plánovaná roční úspora po zavedení energetických opatření dosahuje více 
než patnácti milionů korun. Souhrnná návratnost investice je tak 11 let,“ 
upřesňuje náměstek Michalik. Mezi objekty se nachází opět ve velké 
míře budovy škol, ale také například objekt ZZS Středočeského kraje, 
kde by mělo dojít k výměně osvětlení za LED technologii či instalaci 
fotovoltaického systému. Tato klíčová opatření jsou součástí většiny 
řešení vedoucích k energetickým úsporám.
Celkové výdaje z rozpočtu Středočeského kraje na kofinancování 
projektů EPC II a financování akcí EPC II jsou stanoveny na více jak 
661 mil. Kč. Finanční prostředky budou vráceny z garantovaných úspor 
(energií) od zapojených příspěvkových organizací jako příjem rozpočtu 
Středočeského kraje.

Bylo vybráno 105 objektů pro řešení energetických úspor. Opatření přijdou na téměř 960 milionů korun 
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Ukrajina

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo 
24 žádostí o dotaci prostřednictvím 
veřejnoprávní smlouvy z Programu 
2021 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
podpory včasné přípravy projektů EU 2021 
+ a NIP. Dotace jsou poskytovány obcím, 
příspěvkovým organizacím a dobrovolným 
svazkům se sídlem ve Středočeském kraji, 
a to na včasnou přípravu projektů.
Mezi žadatele se rozdělí více než 8,5 milionu 
korun. Jedná se o devět projektů z oblasti 
životního prostředí, sedm se zaměřuje na 
revitalizaci veřejného prostranství a pět 
projektů se týká oblasti vzdělávání. Dále se 
jedná o projekt cyklostezky a kybernetické 

bezpečnosti. „Dotace jsou v současné době 
poskytovány na podporu projektové přípravy 
dokumentace v oblasti životního prostředí, 
vzdělávání, cyklostezek, revitalizace měst 

a obcí,“ vysvětluje náměstek pro oblast 
financí, dotací a inovací Věslav Michalik.
Největší dotace v částce 2,8 milionu 
poputuje do oblasti vzdělávání, a to na 
projektovou dokumentaci Svazkové základní 
školy Pode Vsí. Dalšími podpořenými projekty 
je například cyklolávka přes řeku Litavku 
a cyklostezka k zámku Králův Dvůr (200 
000 Kč), revitalizace centra obce Ovčáry 
(200 000 Kč), projektová příprava – rozvoj 
kybernetické bezpečnosti města Slaný 
(117 975 Kč) či projektová dokumentace na 
odbahnění velkého rybníka ve Veliké Vsi  
(200 000 Kč).
Bližší informace ohledně dotačního 
programu jsou uvedeny ZDE.

Kraj podpoří 24 žádostí o dotaci za více než 8,5 milionu korun z Fondu podpory včasné přípravy projektů

a základní školy. Přese 4 miliony korun poputuje na přístavbu 
a nástavbu budovy mateřské školy v obci Káraný. Třetí největší dotaci 
získá městys Vrchotovy Janovice, téměř 3,2 milionu zde bude využito 
na revitalizaci základní školy.
Žadatelům o tento typ dotace nabídne Středočeský kraj ještě 
jeden termín pro přihlášení svých projektů. „Termíny pro podávání 

žádosti jsme v letošním roce rozdělili, abychom zachovali návaznost 
na dotační programy ministerstev,“ dodává Michalik.  Další termín 
podávání žádostí je dle Programu stanoven od 4. 4. do 31. 8. 2022 
a následně budou žádosti podané v tomto termínu předloženy 
k projednání a schválení poskytnutí dotací na zasedání orgánů 
kraje.

INFO

KRAJSKÁ ASISTENČNÍ CENTRA POMOCI 
UKRAJINĚ MĚNÍ PROVOZNÍ DOBU

 
Od 1. 4. budou KACPU Kutná Hora, Příbram, 

Mladá Boleslav otevřena vždy od 7 do 21 hodin.

Mimo tuto dobu budou příchozí uprchlíci ubytováni 
v nouzovém přístřeší, aby mohli projít odbavením  

v pracovní době.

KACPU Příbram od 1. 4. najdete na nové adrese:
 jednací sál Zastupitelstva města Příbram, 

nám. T. G. Masaryka 121, Příbram 
(bývalé ředitelství Rudných dolů). 

Pro informace můžete volat také 
na Středočeskou asistenční linku 

226 288 400

POZOR, ZMĚNY!

www.kr-stredocesky.cz

Mají občané z Ukrajiny ve vaší obci zájem o očkování? 
Můžete pro ně objednat mobilní očkovací tým! 
Pro spojení s mobilním týmem, prosím, kontaktujte příslušného 
koordinátora. V případě menších obcí bychom doporučovali vzájemnou 
domluvu s okolními obcemi a koordinaci očkování do jedné z nich. 

Očkování prostřednictvím očkovacích týmů bude zajištěno pro dospělou 
populaci (16+). V případě dětí je nutné se obrátit na praktické lékaře pro 
děti a dorost, popř. očkovací centra nabízející očkování dětí.

l Mgr. Zuzana Hanková,  731 542 871, 
okresy Mladá Boleslav, Nymburk
l Ing. Jiří Geissler, 605 231 332, 
okresy Benešov, Beroun, Příbram, Praha - západ
l Tereza Poledná, 733 599 330, 
okresy Kolín, Kutná Hora, Praha – východ
l Rescue Help, Lukáš Kocanda, 770 665 155,  
Anna Kopeluková, 721 363 770  
okresy Kladno, Mělník, Rakovník

MOBILNÍ OČKOVACÍ TÝM
PRO OBČANY UKRAJINY

COVID info

Z jedné ampule je očkováno 6 (Pfizer), 
resp. 10 osob (Moderna). Vakcínou 
nechceme plýtvat – proto prosíme, abyste 
objednávali mobilní tým až v okamžiku, 
kdy má o očkování zájem 6, resp. 10 osob, 
popř. násobky těchto počtů. 

Přejeme pevné zdraví! 
Středočeský kraj

https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-podpory-vcasne-pripravy-projektu-EU
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INFO

Čeká vás porod v České republice? Doporučujeme se v porodnici předem zaregistrovat.
Výběr je v rámci celé České republiky na vás. 

Ve středních Čechách je budoucím maminkám k dispozici 12 nemocnic.
Všude vám poskytnou špičkovou péči s moderním zázemím  

a příjemný a profesionální přístup.
Zajistěte si pro váš klid místo, kde přivedete na svět své dítě, v předstihu  

a s časovou rezervou.

INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ
MAMINKY Z UKRAJINY

Okres Název zdravotnického  
zařízení Ulice Telefon

Benešov
Nemocnice Rudolfa  
a Stefanie Benešov, a.s.,  
nemocnice Sčk

Máchova 400, 256 01 Benešov 317 756 111

Beroun Nemocnice Hořovice  
(NH Hospital a.s.)

K Nemocnici 1106/14,  
268 01 Hořovice 311 551 111

Kladno
Nemocnice Slaný Politických vězňů 576,  

274 01 Slány 312 575 111

Oblastní nemocnice Kladno, 
a.s., nemocnice SčK Vančurova 1548, 272 01 Kladno 312 606 111

Kolín Oblastní nemocnice Kolín, 
a.s., nemocnice SčK Žižkova 146, 280 02 Kolín 321 756 111

Kutná Hora Městská nemocnice Čáslav Jeníkovská 348/17, 286 01 Čáslav 327 305 111

Mělník

Nemocnice Mělník  
(Mělnická zdravotní, a.s.) Pražská 528, 276 01 Mělník 315 639 111

Nemocnice Neratovice  
(ALMEDA a.s.) Alšova 462, 277 11 Neratovice 315 637 111

Mladá 
Boleslav

Oblastní nemocnice Mladá 
Boleslav, a.s., nemocnice 
SčK

tř. Václava Klementa 147/23,  
293 01 Mladá Boleslav 326 742 111

Nymburk Nemocnice Nymburk s.r.o. Boleslavská třída 425/9,  
288 02 Nymburk 325 505 111

Příbram Oblastní nemocnice  
Příbram, a.s.

Gen. R. Tesaříka 80,  
261 01 Příbram 318 641 111

Rakovník Masarykova nemocnice  
Rakovník s.r.o.

Dukel. Hrdinů 200,  
269 01 Rakovník 313 525 111

www.kr-stredocesky.cz

INFO

Projekt Středočeského kraje, krajské hospodářské 
komory, úřadu práce a společností Nelisa a Grason

www.nasharobota.cz
je platforma, kde mohou zaměstnavatelé zadat nabídky 
práce pro uprchlíky a zároveň jim nabídnout ubytování 
pro ně samotné či i pro rodinné příslušníky, případně 

pomoc s jeho zajištěním.
 

Web bude nabídky ukrajinským uprchlíkům 
zprostředkovávat v ukrajinštině.

Služba je pro firmy i zájemce o práci ZDARMA!

NABÍDKA PRÁCE I BYDLENÍ  
PRO UPRCHLÍKY

www.kr-stredocesky.cz

Krajská hospodářská komora Střední Čechy

Důležité stránky pro informace  
o pomoci ukrajinským uprchlíkům:
Hlavní rozcestník:
www.nasiukrajinci.cz/cs/

Nová legislativa Lex Ukrajina i s doplňujícími 
informacemi:
www.smocr.cz/cs/novinky/a/nova-legislativa-k-rese-
ni-uprchlicke-krize-z-ukrajiny

Poradna pro obce:
www.poradnaproobce.cz/special/pomoc-ukrajine
www.poradnaproobce.cz/special/pomoc-ukrajine-2

Informace ke vzdělávání:
www.edu.cz/ukrajina/
www.edu.cz/methodology/vzdelavani-ukrajinskych-
-deti-v-cr/

Zaměstnávání a dávky:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine
www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-
-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele
www.davkyuk.mpsv.cz/

Uprchlíci mají povinnost do 30 dnů se přihlásit k pobytu na území 
České republiky.
Tím, že se nahlásí, mají tak podle § 16c zákona o místních poplatcích 
statut přihlášené osoby a jsou poplatníkem (při poplatku za provoz 
systému) a nebo je musí nahlásit ubytovatel jako ubytovanou osobu 
(v případě poplatku z nemovité věci).
V souladu s § 16b zákona o místních poplatcích může obecní úřad, 
jako správce poplatku, z úřední moci poplatek nebo jeho příslušenství 
zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelných 
událostech. Za mimořádnou událost lze nepochybně považovat i pří-
chod většího počtu uprchlíků z Ukrajiny v souvislosti s probíhajícím 
válečným konfliktem. Více info ZDE.

Uprchlíci a hlášení se k poplatkům za odpady

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/mistni-spravni-a-soudni-poplatky/aktualni-informace/2022/informace-pro-obecni-urady-ve-veci-promi-46744/
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Informace k zápisům do mateřských školek:

Samotné dítě v ČR

Zápisy probíhají ve dvou různých termínech. Běžný bude v květnu 
a další od 1. 6. 2022 do 15. 7. 2022 pouze pro cizince definované 
zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti 
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk 
Ruské federace (tzv. Lex Ukrajina). 
Cizincem jsou tak podle tohoto zákona pouze a výlučně osoby: 
l kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou 
na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení 
dočasné ochrany. 
l kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpě-
ní pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje 
za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. 
Pravidla pro oba termíny jsou shodná a řídí se školským zákonem s vý-
jimkou termínu konání. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno do 30 dnů 
od obdržení přihlášky v souladu se správním řádem.
 Místa v MŠ nebudou speciálně vyčleněna pro děti z Ukrajiny.
Ředitelé rozhodnou o přijetí už po prvním termínu zápisů a pak budou 
případnou další kapacitu doplňovat z druhého termínu zápisu.
„Povinnost vyhlášení ‚zvláštního zápisu’ (tedy pro cinzince) platí i pro 
případ, kdy je současná kapacita školy naplněna, neboť počet podaných 
žádostí je v takovém případě signálem pro zřizovatele, že musí situaci 
řešit,“ vysvětluje mluvčí Ministerstva školství Aneta Lednová.
„V případě, že by byla kapacita v rámci zřizovatele naplněna, ten uvedené 

sdělí krajskému úřadu. Pokud by nebyla volná kapacita ani v rámci kraje, 
krajský úřad kontaktuje Ministerstvo školství. To určí jiný krajský úřad, 
který vybere školu pro vzdělávání, a to po projednání s ředitelem přísluš-
né školy a s jejím zřizovatelem,“ dodala mluvčí Lednová.
 Podrobně výše uvedený zákon vysvětluje metodika MŠMT – komentáře 
k zákonu (viz příloha nebo Podpora MŠMT v době válečného konflik-
tu na Ukrajině – edu.cz).

POZOR! V případě, že na území ČR při-
cestuje samotné dítě (do 18 let) nebo 
dítě v doprovodu cizích osob: 
l bude mu poskytnuta sociálně-právní 
ochrana podle potřeby
l bude mu zajištěna péče třetích 
osob, náhradní rodiny, zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc nebo v 
ústavním zařízení pro děti a mládež
l podle potřeby mu bude poskytnuto 
poradenství, psychologická péče a pod-

pora, pomoc při vyhledání příbuzných 
nebo blízkých osob, vzdělání
Co dělat v případě, že samotné dítě 
(dítě bez doprovodu příbuzných nebo 
blízkých osob) přicestuje do ČR?
- je třeba informovat OSPOD (orgán 
sociálně-právní ochrany dětí), aby bylo 
možné dítěti podle potřeby poskytnout 
poradenství a pomoc a také aby byl 
zachován přehled o tom, kde se dítě 
nachází

Program 2022 pro poskytování dotací ze 
Středočeského Infrastrukturního fondu 
v tematickém zadání Životní prostředí
a.  Dotace jsou určené pro obce a dobrovolné 

svazky obcí na podporu vodohospodářských 
projektů, které byly již podpořeny ze stát-
ního rozpočtu a prostředků EU. Jedná se 
o konkrétní výzvy Ministerstva zemědělství, 
Ministerstva životního prostředí a Operač-
ního programu pro období 2014–2020.

b.  Žádosti bude možno podávat od 5. 4.  
do 3. 5. 2022.

c.  Předpokládaná alokace programu je 100 mi-
lionů korun a maximální možná výše dotace 
je stanovena na pět milionů korun.

1. Středočeský fond hejtmanky
a.  Podpora z fondu musí činit minimálně 20 

tisíc korun a maximálně 200 tisíc korun 
v tematickém zadání Podpora hejtman-
ky a zároveň je vyžadována minimálně 
20procentní účast žadatele. Čerpat lze na 
výchovné, vzdělávací, kulturní, sociální, 
humanitární či environmentální projekty.

Pro zadání Zmírnění následků živelních katastrof 
může podpora činit až 1 milion korun s minimál-
ní spoluúčastí 20 procent. Zadání Humanitární 
pomoc umožňuje čerpat 20 až 200 tisíc korun 
a spoluúčast není vyžadována. V případě Pomoci 
v mimořádné nouzi lze čerpat maximálně 100 
tisíc korun a opět není vyžadována spoluúčast.

b.  Lhůta pro podávání žádostí o dotace je 
stanovena pro tematické zadání Podpora 
hejtmanky od 1. února 2022 do 30. listo-
padu 2022, pro tematické zadání Zmírnění 
následků živelních katastrof, Humanitární 
pomoc a Pomoc v mimořádné nouzi od 1. 
února 2022 do 31. prosince 2022.

2. Středočeský Fond na podporu výsadby 
stromů
a.  Dary ve výši 1,5 tisíce korun na jeden vysa-

zený strom jsou určeny pro obce, které již 
realizovaly projekty podpořené ze Státního 
fondu životního prostředí.  Účelem těchto 
darů je zlepšení životního prostředí v ob-
cích a jejich okolí prostřednictvím podpory 
následné péče o vysazené stromy.

Nově otevřeNé foNdy: aktuálNě otevřeNé foNdy:

Dotace a fondy

https://www.edu.cz/ukrajina/
https://www.edu.cz/ukrajina/
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/isfzp
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/isfzp
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/isfzp
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/stredocesky-fond-hejtmanky
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-na-podporu-vysadby-stromu
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-na-podporu-vysadby-stromu
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Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo na 
svém březnovém zasedání úpravy tarifu Pražské 
integrované dopravy (PID) ve Středočeském 
kraji a tarifu Středočeské integrované dopravy 
(SID). Mezi největší změny patří zavedení slevy 
pro držitele Průkazu válečného veterána, dále 
pak sjednocení ceníku přepravy pro seniory 70+ 
a zavedení jízdního dokladu PID pro přepravu 
jízdních kol v železniční dopravě. Současně 
tarify zohledňují změny státem nařízených 
slev.
Úpravy tarifů přináší do veřejné dopravy 
Středočeského kraje novinku v podobě slevy pro 
držitele Osvědčení účastníka odboje a odporu 
proti komunismu a pro držitele Osvědčení / 
Průkazu válečného veterána. Pro získání slevy 
musí mít osobu PID Lítačku, ke které jim bude 
vydán kupon s platností 365 dní za 365 Kč. 
PID Lítačku si mohou vyřídit na vybraných 
kontaktních místech ve Středočeském kraji či 
Praze, popřípadě online. „Ročním kupónem za 
symbolických 365 Kč pro více než 15 tisíc válečných 
veteránů žijících v České republice, chceme vyjádřit 
vděk za jejich činy a odvahu. Zejména v současné 
době je třeba si neustále připomínat, že lidé, kteří 
bojují či bojovali za svobodu a demokracii, si 
zaslouží naše uznání,“ vysvětluje radní pro oblast 
veřejné dopravy Petr Borecký.
Další novinkou je sjednocení jízdného pro seniory 

jak v autobusech, tak vlacích. Dosud poskytoval 
Středočeský kraj zdarma jízdné pro seniory 70+ na 
území Středočeského kraje pouze v autobusech, 
ve vlacích si cestující musí zakoupit jízdní 
doklad, časový kupon neexistuje. Po zrušení 
této kategorie bude senior 70+ jezdit stejně 
jako senior 65+, tedy budou mu poskytovány 
slevy od státu, možnost nákupu časového 
kuponu a nastanou shodná pravidla cestování 
u autobusové i u vlakové dopravy. „Cena, kterou 
nově cestující v této kategorii zaplatí rozhodně 
není enormně vysoká, jelikož si mohou zakoupit 
časové kupóny, po kterých navíc evidujeme 
dlouhodobě rostoucí poptávku. Nejčastěji totiž 
senioři cestují na krátké vzdálenosti v rámci dvou 
až tří pásem,“ doplňuje radní Borecký.  
V neposlední řadě se v rámci úpravy tarifů 
zohledňuje přeprava kol. V současné době se 

v tarifu PID přepravují ve vlacích jízdní kola pouze 
na území Prahy, na území Středočeského kraje 
tarif PID pro jízdní kola neexistuje, s výjimkou 
cyklobusových linek. Cestující je odkázán pouze 
na různorodé tarify příslušných dopravců. Cílem 
této úpravy tarifu je zjednodušit pro cestující 
odbavení jízdních kol na celém území PID. „Po 
přepravě jízdních kol u našich železničních dopravců 
evidujeme dlouhodobě poptávku, nicméně současná 
kapacita železničních dopravců pro přepravu kol je 
omezena. Není proto možné nabízet jízdní doklad 
pro kolo zdarma k časovému jízdnému. V této 
souvislosti tak navrhujeme takzvaný jednotlivý jízdní 
doklad za 30 Kč na 120 minut a celodenní jízdní 
doklad za 80 Kč,“ upřesňuje Petr Borecký.  
Zastupitelstvo Středočeského kraje také schválilo 
úpravy Tarifu Pražské integrované dopravy 
a Tarifu Středočeské integrované dopravy ve 

Zastupitelstvo schválilo úpravy tarifů integrované dopravy. 
Novinku představuje například sleva pro válečné veterány 

 b.  Žádosti je možno podávat od 1. 3.  
do 16. 12. 2022.

 3. Středočeský Fond návratných finančních 
zdrojů
 a.  Návratné finanční výpomoci jsou určeny 

obcím, a jejich účelem je podpora obnovy 
a rozvoje obcí při předfinancování fi-
nančně náročných projektů podpořených 
dotací z OPŽP nebo z IROP. 

b.  Žádosti je možno podávat od 1. 3. do 16. 
12. 2022.

4. Středočeský Fond cyklistické  
infrastruktury
a.  Dotace jsou určené pro obce a dobrovolné 

svazky obcí na podporu projektů cyklistické 
infrastruktury, které byly již podpořeny ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury nebo 
z IROPu. Jedná se o projekty cyklistické 

infrastruktury realizované na dálkových 
páteřních trasách, na vybraných páteřních 
regionálních trasách a na cyklotrasách spoju-
jících území Prahy se Středočeským krajem.

b.  Žádosti je možno podávat od 28. 3. do 8. 
8. 2022.

c.  Předpokládaná alokace programu je 20 mi-
lionů korun a maximální možná výše dotace 
pro páteční regionální trasy a projekty spo-
jující Prahu a Středočeský kraj je stanovena 
na 2 milionu korun, pro dálkové páteřní trasy 
je stanovena až na 5 milionů korun.

5. Středočeský Fond homogenizace krajské 
dopravní infrastruktury
a.  Dotace jsou určené pro obce a dobrovolné 

svazky obcí na podporu projektů homo-
genizace vozovek ve vlastnictví Středo-
českého kraje, které navazují na pokládky, 
opravy či rekonstrukce inženýrských sítí.

b.  Žádosti je možno podávat od 30. 3.  
do 30. 9. 2022.

c.  Předpokládaná alokace programu je  
75 milionů korun a maximální možná výše 
dotace je v Programu stanovena na 850 Kč 

na m2, maximálně však ve výši uznatelných 
nákladů projektu.

6. Středočeský Humanitární fond v rámci 
tematického zadání „Zdravotnictví“
a.  Dotace jsou určené pro poskytovatele zdra-

votních služeb, na podporu paliativní péče, 
hospicové péče, péče ošetřovatelské a pa-
liativní poskytované ve vlastním sociálním 
prostředí pacienta. 

b.  Žádosti je možno podávat od 28. 3.  
do 11. 4. 2022.

c.  Předpokládaná alokace programu je 6 mi- 
lionů korun a dotace mohou být poskytnu-
ty až do výše 400 tisíc korun.

Info z dopravy

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
https://www.kr-stredocesky.cz/web/14450/93
https://www.kr-stredocesky.cz/web/14450/93
https://www.kr-stredocesky.cz/web/14450/99
https://www.kr-stredocesky.cz/web/14450/99
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zdravotnictvi/dotace
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zdravotnictvi/dotace


Online zpravodaj pro obce      číslo 3/2022 11

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo smlouvu o vzájemném 
zajištění dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina a Středočeského 
kraje veřejnou linkovou osobní dopravou. Smlouva je uzavírána 
v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina na výběr 
autobusových dopravců pro mezikrajské linky. 
Oba kraje si uvědomují potřeby neustálého zkvalitňování nabídky 
veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou. 
Smlouva je uzavírána se záměrem přispět k udržitelnému rozvoji 
veřejné linkové dopravy s cílem dále zlepšovat a rozvíjet veřejné služby 
v přepravě cestujících a optimalizovat náklady vynakládané na tyto služby. 
Rozvojem mezikrajské spolupráce dojde ke zkvalitnění a k zatraktivnění 
veřejné dopravy pro cestující zejména v oblasti Posázavska a Vlašimska 
a ke zvýšení konkurenceschopnosti veřejné dopravy vůči individuální 
automobilové dopravě. „Dnešní stav je takový, že oba kraje objednávají 
veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou pouze na 

svém území. Po uzavření této Smlouvy dojde k narovnání smluvních vztahů 
mezi kraji a dopravci. Středočeský kraj tak bude objednávat nově spoje i na 
území Kraje Vysočina se stávajícími smluvními dopravci, kteří se mimo jiné 
zapojí též do integrovaného dopravního systému PID,“ vysvětluje radní pro 
oblast veřejné dopravy Petr Borecký.
Na území Kraje Vysočina budou tyto spoje zahrnuty po vzájemné dohodě 
i do integrovaného dopravního systému Veřejná doprava Vysočiny. 
Naopak Kraj Vysočina bude objednávat autobusovou dopravu i na území 
Středočeského kraje na základě svých smluv o veřejné službě v přepravě 
cestujících. Spoje, které bude objednávat Kraj Vysočina, budou zahrnuty 
jak do integrovaného dopravního systému Veřejná doprava Vysočina, tak 
i do Pražské integrované dopravy. Kraje taktéž mají zájem na rozvoji svých 
území přilehlých k hranicím sousedního kraje při vědomí spádovosti obcí 
na území jednoho kraje do obcí na území druhého kraje a naopak. „Rozvoj 
území v budoucnu přinese i další plánovaná integrace veřejné linkové dopravy 
do systému Pražské integrované dopravy, a to konkrétně integrace oblasti 
Čáslavska. Finanční vyrovnání mezi kraji bude probíhat kvartálně na základě 
skutečně dosažených tržeb za dané zúčtovací období,“ doplňuje Borecký.
V rámci smlouvy se obě strany zavazují vzájemně zabezpečit, aby 
příspěvková organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje 
(IDSK) a Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje 
Vysočina navzájem spolupracovaly při přípravě a rozvoji mezikrajských 
linek, přičemž spolupráce spočívá v činnostech zahrnujících smluvní, 
ekonomické, dopravně inženýrské, tarifní a technické zajištění systému, 
včetně dalších organizačních činnostech potřebných k bezproblémovému 
fungování veřejných služeb v přepravě cestujících.

Tento výbor se skládá z patnácti zástupkyň a zástupců politických stran 
aktuálně zasedajících v krajském zastupitelstvu. Co je však podstatné, 
jde o osoby s rozmanitými zkušenostmi v oblasti kultury a cestovního 
ruchu. Díky tomu někteří z členů přináší aktivně na jednání vlastní 
témata, se kterými se na ně občané či obce obrací. Výbor pravidelně 
zasedá jednou měsíčně, ale máme za sebou také pět mimořádných 
jednání. Častým hostem Výboru se stala Ing. Ivana Chottová, 
předsedkyně Krajské hospodářské komory Střední Čechy. 
Výboru jsou pravidelně předkládány zprávy z jednání rady, informace 
o investičních akcích, prezentace činnosti a projektů příspěvkových 
organizací zřizovaných krajem či zprávy o naplňování koncepčních 
materiálů. Často si také zveme na jednání výboru realizátory 
projektů, kteří žádají kraj o individuální dotace, abychom s nimi 
diskutovali projekty, na které chtějí získat podporu. Členové výboru 
tak mají možnost seznámit se důkladně se všemi agendami a dávat 
zastupitelstvu informovaná a kompetentní doporučení. 
Rozsáhlou agendou, kterou se výbor intenzivně zabývá, jsou dotace 
v rámci středočeských fondů na podporu kultury, obnovy památek 
a rozvoj cestovního ruchu. Každý projekt přihlášený do těchto dotačních 

výzev prochází hodnocením podle předem daných kritérií, která jsou 
žadatelům dopředu známá. Velmi pečlivě se věnujeme nastavení těchto 
kritérií, tak aby došlo k podpoře smysluplných projektů, které přispívají 
k rozvoji a zvýšení kvality života v regionu. Nastavení těchto kritérií také 
konzultujeme s odbornou veřejností. Členové výboru jsou zastoupeni 
v komisích, které předložené projekty 
hodnotí. V roce 2022 šlo o pět 
hodnoticích komisí, které v celkovém 
souhrnu posuzovaly 366 projektů. 
Závěrem bych chtěla poděkovat za 
spolupráci všem aktivním členům 
výboru, Odboru kultury a památkové 
péče a v neposlední řadě panu radnímu 
pro oblast kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu Václavu Švendovi.

Lucie Cirkva Chocholová – předsedkyně 
Výboru pro památkovou péči, kulturu 

a cestovní ruch 

Smlouva zajistí lepší propojení s Krajem Vysočina 

Výbor pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch 

Představujeme komise a výbory

Středočeském kraji ve vazbě na státní slevy, 
konkrétně snížení státem nařízených slev 
pro žáky, studenty a důchodce ve věku 65+. 
S ohledem na rozhodnutí vlády z ledna tohoto 
roku dochází ke snížení slevy na jízdném pro 
studenty a seniory ze 75 % na 50 %. „Jsme 
přesvědčeni, že i poloviční sleva z jízdného je 
pro využívání veřejné dopravy stále atraktivní 

a znamená tak významnou úsporu v rodinných 
rozpočtech. Slevy ve výši 50 % se budou i nadále 
týkat žáků od šesti do 18 let, studentů do 26. 
narozenin a rovněž lidí starších 65 let,“ upřesňuje 
Borecký.
Zdravotně postižení ZTP, ZTP/P se budou ve 
Středočeském kraji přepravovat se slevou 75 %. 
Zdarma se budou i nadále přepravovat děti do 

6 let a doprovod ZTP/P. Změna také nenastane 
u rodičů dětí v ústavech, zde zůstane sleva 50 %. 
Společně se změnou výše slevy budou nově více 
zvýhodněny rodiny s malými dětmi, vzhledem 
k tomu, že dochází ke zrušení omezující 
podmínky bezplatné přepravy jednoho dítěte do 
6 let v autobuse, nebo dvou dětí ve vlaku, které 
jsou v doprovodu osoby starší 10 let.
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Právní novinky

Digitální technická mapa kraje, zkráceně DTM, bude obsahovat 
informace o infrastrukturních prvcích na území kraje, města i obce 
(mj. silnice a místní komunikace, vodovody, kanalizace a veřejné 
osvětlení a další prvky technické infrastruktury). Vznik této mapy 
ulehčí každodenní práci při provozu a rozvoji kraje, měst a obcí. Jde 
zároveň o plnění legislativního závazku budování krajských DTM. 
Konkrétně se jedná o novelu zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve 
znění pozdějších předpisů, která upravuje digitální technické mapy, 
a novelu zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavebního zákona), které jsou vydány jako zákon 47/2020 Sb. Projekt 
je spolufinancován z dotace OP PIK.
Tato mapa bude do budoucna jedním z nástrojů digitalizace výkonu 
veřejné správy na území našich měst a obcí. Bude sloužit nejen 
při plánování a realizaci investic, ale rovněž při rozhodování 
o strategickém směřování kraje, měst a obcí. Bude využitelná pro 
stavební projekty, pasportizace, územní plánování a další agendy státní 
správy a samosprávy.

Přínosy tohoto projektu lze spatřovat především ve: 
l Zrychlení v rozhodovacích a povolovacích procesech
l Lepší práci s dopravními modely a dopravní predikcí
l Zefektivnění údržby majetku 
l Snížení počtu infrastrukturních havárií
l Zvýšení informovanosti obyvatel a lepší přístupnost úřadu
l Zvýšení komfortu investorů a stavebníků
l Zvýšení přehledu o stavu infrastruktury
l Snížení rozsahu víceprací/mimořádných prací na stavbách
 
Další výhodou projektu je možnost využití dat, získaných v rámci 
mapování dat DTM pro další účely obce – digitální mapy, BIM projekty, 
využití pro dotační projekty, kde jsou podmínkou zmapovaná data 
obce. Dále jsou data využitelná pro dobrovolně budované DTM obcí 
a další pasportizační systémy obcí.
Kraj, města a obce tak získají komplexní nástroj pro správu, monitoring 
a pasport majetku a infrastruktury na svém území.

Novinka v oblasti digitalizace výkonu veřejné správy – Digitální technická mapa kraje

Informace z odborů

Od 1. 9. 2022 lze provozovat pouze taková 
zařízení (nejen kotle, ale i kamna a vložky 
s teplovodním výměníkem o celkovém 
jmenovitém příkonu od 10 do 300 kW), která 
splňují emisní třídu 3. a vyšší; (zákaz používání 
kotlů 1. a 2. emisní třídy bez ohledu na to, kdy 
byly pořízeny), za nedodržení hrozí sankce až do 
výše 50 000 Kč za nedodržování této povinnosti.
Na instalované sálavé zdroje (např. krbová 
kamna, vložky) s vodním výměníkem, které mají 
celkový příkon zařízení do 10 kW, se tyto změny 
nevztahují. I nadále pro ně platí „pouze“ 
pravidelné kontroly spalinových cest.
Jako kompenzace za likvidace starých kotlů 
slouží od roku 2016 tzv. kotlíková dotace, 
která je administrována kraji. Žadatel mohl 
získat příspěvek až 127 tisíc Kč na pořízení 
nového tepelného zdroje, který splňoval 
ekologické limity. 
Středočeský kraj připravuje novou výzvu na 
příjem žádostí o dotaci, příjem žádostí by se 
měl spustit 6. června 2022.
Lidem, kteří nestihnou výměnu kotle do 
konce srpna zrealizovat, ale kteří alespoň 
o dotaci zažádají budou mít výjimku ze zákazu 
provozování kotle a v takovém případě se 
postihu obávat nemusí.
Žádost bude opět elektronická, s tím že žadatel 
po registraci musí zaslat žádost v písemné 
podobě s podpisem a povinnými přílohami na 
Krajský úřad Středočeského kraje. Lhůta pro 
zaslání písemné žádosti bude minimálně měsíc. 
Odkaz na elektronický formulář bude 

s dostatečným předstihem zveřejněn na 
krajském webu, stejně tak i možnost, aby žadatel 
data vyplnil s předstihem a měl je uložena.  Po 
spuštění příjmu žádostí data nahraje a odešle do 
systému. Tento postup se osvědčil v minulých 
výzvách na příjem žádostí o dotaci.
 Oprávněnými žadateli v krajské výzvě budou 
lidé v důchodu a s nízkými příjmy:
(Alternativou pro všechny žadatele bez 
omezení je dotační program Nová zelená 
úsporám, kterou administruje Státní fond 
životního prostředí 
(www.novazelenausporam.cz).
Pro domácnost žadatele platí, že průměrný 
čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 
nebyl vyšší než 170 900 Kč. 

Bez ohledu na výši příjmů jsou mezi žadatele 
zahrnuti následující: 
1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti 
pobírají ke dni podání žádosti o podporu 
starobní důchod nebo invalidní důchod  
3. stupně,
2. Žadatel je nezletilý nebo student denního 
studia do 26 let. 
3. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby 
podání žádosti o podporu pobíral dávky 
v hmotné nouzi a/nebo příspěvek na bydlení.
• uznatelné jsou výdaje od 1. leda 2021
• žadatel musí v objektu trvale bydlet (může 
doložit i čestným prohlášením).
 Mezi povinné přílohy bude minimálně patřit:
• Formulář údaje o členech domácnosti
• Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného 
na otopnou soustavu a komínové těleso
• Kopie dokladu o kontrole technického stavu 
a provozu starého kotle
• Písemný souhlas spoluvlastníků většinového 
podílu nemovitosti
• Písemný souhlas druhého z manželů 
v případě vlastnictví nemovitosti
• Doklady prokazující trvalé bydlení ve stavbě 
pro rodinnou rekreaci
• Doklady prokazující výši příjmů členů 
domácnosti, potvrzení o pobírání starobního 
nebo invalidního důchodu pro invaliditu  
3. stupně, potvrzení o studiu nebo potvrzení 
o pobírání dávek v hmotné nouzi nebo příspěvku 
na bydlení
• Potvrzení o bankovním účtu.

Kraj spustí novou výzvu na „kotlíkové dotace“. Budou pro seniory a nízkopříjmové domácnosti
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Součástí DTM budou data o základní prostorové situaci (ZPS) na území 
kraje, který byla dosud roztříštěná, nejednotná, neúplná a nepřesná. Dále 
budou součástí data o technické (vodovody, kanalizace a veřejné osvětlení) 
a dopravní infrastruktuře (silnice, místní a účelové komunikace), tedy data 
TI a DI. 
Města a obce, jakožto vlastníci TI a DI, budou data o DI a TI zanášet, 
vést a aktualizovat do krajské DTM skrze IS-DMVS (digitální mapu 
veřejné správy) od 01.07.2023 a to ve spojení se stavebníky, správci 
infrastruktury, GIS specialisty a dalšími odbornými firmami. 
Součástí základního sběru a pořízení dat budou tzv. primární data, 
ortofoto mapy, bodová mračna a další výstupy, nad kterými bude dále 
tvořena DTM. Obcím může kraj, jakožto prvotní pořizovatel, poskytnut 
primární data pro projekty obce, pasportní systémy a další využití. 

Možnost výdeje primárních dat obcím bude k dispozici v průběhu 
realizační fáze projektu a spolupracující obce o ní budou informovány.
Přestože se může zdát, že problematika DTM je vzdálená a času na 
splnění legislativní povinnosti vkládat data do DTM je dostatek, 
není tomu tak. Proto nyní bude velmi důležitá aktivní účast všech 
dotčených subjektů při realizaci první etapy projektu a při nastavování 
pravidel provozu Digitálně technické mapy kraje. 
Středočeský kraj ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl.m. Prahy 
připravuje  pro obce a města v průběhu měsíce dubna webináře, kde budou 
informace ohledně DTM upřesněny a současně bude vytvořen informační 
portál. Již nyní jsou podrobnější informace k DTM  k dispozici ZDE. 

Kontaktní osoba: Ing. Martin Brumovský, Odbor územního 
plánování a stavebního řádu, e-mail: brumovsky@kr-s.cz

Představujeme obce Středočeského kraje

Už v předchozích Zpravodajích pro obce jsme 
Vám přinášeli informace o životě obcí v době 
pandemie, která tu s námi byla dva roky a stále 
nevymizela zcela. Za tu dobu se život v obcích 
změnil, a protože je dobré informace, postřehy 
sdílet a předávat dál, přinášíme Vám další, již 
čtvrtý díl tohoto seriálu.

Dnes představíme, co se podařilo v uplynulých 
letech v obci Hobšovice v bývalém okrese 
Kladno.

V Hobšovicích stavěli hřiště, 
sociální byty i vodovod
Obec Hobšovice je nevelká vesnice spadající 
pod obec s rozšířenou působností Slaný.  Se 
svými místními částmi Skůry a Křovice má asi 
370 obyvatel. Leží v ploché úrodné odpradávna 
osídlené a zemědělsky využívané krajině Slánska 
mezi městy Velvary a Slaný. První zmínka tak 
o ní pochází již z roku 1185. Na jižním okraji 
vsi stojí u hřbitova nedávno zdařile opravený 
kostel sv. Václava a navštívit tu můžeme 
i soukromé muzeum historických vozidel. Místní 
samospráva trvale úspěšně pečuje o zlepšování 
životního prostředí, občanské vybavenosti 
i rozvoje společenského života v obci, což nejlépe 
dokumentují i projekty realizované v nelehkém 
období koronavirové pandemie.
V únoru roku 2021 získala obec Hobšovice dotaci 
na stavbu víceúčelového hřiště v Hobšovicích 
z MMR. Hřiště bylo slavnostně otevřeno 
uspořádáním turnaje v nohejbalu a dětského 

dne 3. 7. 2021. Cena za dílo je 1,17 mil. Kč, dotace 
činila 768 tis. Kč.

V roce 2018 obec Hobšovice zakoupila ruiny 
domu čp. 18 v Hobšovicích, které hyzdily centrum 
obce. Ještě v tomto roce byly zahájeny projektové 
práce a podána žádost na MMR o dotaci 
s názvem projektu Sociální byty Hobšovice. 
Demolice a posléze stavba nového domu se třemi 
sociálními byty byla zahájena v květnu 2020 
a nájemníci se do domu nastěhovali 27. 8. 2021. 
Celková cena za dílo i s přístavbou, která nebyla 
předmětem žádosti o dotaci, se vyšplhala na 
jedenáct mil. Kč, z toho dotace činila pět mil. Kč.
V červnu 2021 byla dokončena výměna lavic a stolů, 
oprava podia pro kapelu a nákup dvou nových 
houpaček u hřiště v Hobšovicích. Prostranství 
je určeno k pořádání kulturních a sportovních 
akcí obce Hobšovice. Obec požádala o dotaci na 
tento projekt s názvem Rekonstrukce veřejného 

prostranství 
u hřiště 
Hobšovice, SZIF 
PRV, Místní rozvoj. 
Rozpočet na akci 
byl 420 tis. Kč 
a dotace bude 
v celkové výši 
80 %.

V březnu roku 2021 
proběhla výsadba 
49 ovocných stromů – jabloní podél silnice 
vedoucí z obce Skůry do místní části Křovice, 
dotace na výsadbu se SFŽP činila 237 tis. Kč.
Letos byl v obci Hobšovice zaveden bezplatný 
systém wi-fi připojení pro naše občany 
a návštěvníky ve veřejných prostorách v rámci 
projektu WiFi4EU z dotace z Evropské unie na tři 
roky. Veřejný internet zdarma máme celkem na 
čtyřech místech obce.
Další investiční akcí dokončenou na podzim roku 
2020 byla výstavba vodovodu o délce 135 m ke 
třem stavebním parcelám v obci Skůry. Tato akce 
byla financována z rozpočtu obce Hobšovice, 
celkem za 450 tis. Kč.
V obci Hobšovice a Skůry bylo také v rámci 
projektu s ČEZ postaveno celkem 19 nových lamp 
veřejného osvětlení.

V červnu a říjnu 2020 a pak v červnu 2021 se nám 
podařilo uspořádat zájezdy pro občany na Moravu.

Jitka Jeřábková, DiS.
starostka obce 

KORONAVIROVÁ DOBA V ŽIVOTĚ STŘEDOČESKÝCH OBCÍ

Informace okrajském úřadě, novinky 
a užitečné informace naleznete:

Chybí Vám v obsahu nějaké téma? Chcete se na něco zeptat? Máte připomínky? 
Pište na adresu obce@kr-s.cz.

https://www.cuzk.cz/DMVS/Podklady-IS-DTM/Informace-pro-obce.aspx
https://1url.cz/@SKFB
https://1url.cz/@SKTW
https://1url.cz/@ScK
https://1url.cz/@SKYT
https://1url.cz/@SKIG

