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KRAJ NA VAŠÍ STRANĚ
Slovo hejtmanky
Milé kolegyně, milí kolegové,
srdečně Vás zdravím do všech
středočeských obcí. Tentokrát
bych chtěla začít velkým
poděkováním. Vám všem.
Za péči, kterou jste
v uplynulých letech věnovali
svým obcím, za čas (a vím, že v podstatě veškerý),
který jste strávili prací pro své občany. Za to, že jste
zvelebovali, co Vám rozpočty dovolily, za to, že jste
řešili problémy, které přišly – a často nečekaně.
Za to, že jste s námi na kraji spolupracovali, ať už
udeřil covid, valila se uprchlická vlna z Ukrajiny,
probíraly se kapacity škol a školek, zkrátka na všem,
co se života v našem kraji týkalo. Přicházeli jste
se spoustou podnětů, za které jsem Vám vděčná.
Pořádali jste stovky fantastických akcí, kdy mě velmi
mrzí, že nemohu přijmout všechna pozvání, protože
si skutečně vážím toho, že se lidé do organizování
kulturních, sportovních či společenských událostí
pouštějí, aby udělali něco pro své okolí, komunitu
a region. Jednoduše řečeno patří Vám obrovský dík,
za to, že jste opravdu makali, aby se lidem v našem
kraji žilo lépe.
Za pár dní jsou tu volby do zastupitelstev obcí
a s některými z Vás už se pracovně potkávat nebudu.
Vám, kteří jste se rozhodli mandát neobhajovat,
přeji, ať si dopřejete zasloužený odpočinek po
hektickém starostování. Vám, kteří se opět ucházíte

o přízeň voličů, přeju, ať je volební boj férový
a slušný.
Ráda bych napsala, že pak nás čeká klidný podzim,
kdy se ustaví nová zastupitelstva obcí a nové (nebo
staronové) vedení se bez větších stresů rozhodne, jak
si poskládá priority do dalších čtyř let. Jenže všichni
víme, že to tak nebude. Že před námi je náročné
období, kdy všichni – občané, firmy i úřady – čelí
enormním cenám energií. Když to vztáhnu jen na
účty Středočeského kraje, tak zatímco v loňském
roce jsme platili za nás a příspěvkové organizace
295 milionů korun, letošní rok se pohybuje v rozmezí
570 a 800 milionů korun. A rok 2023, pokud bychom
nakoupili energie na počátku srpna, by vyšel na
1,6 miliardy a s nemocnicemi na 2,2 miliardy.
Chci všechny ujistit, že v nemocnicích, domovech
seniorů, školách, domovech mládeže, dětských
domovech a dalších veřejných institucích dokážeme
náklady zaplatit. Za cenu vynaložení všech úspor
kraje a omezeni investic. Ale zajištění těchto provozů
je priorita.
Stejnou prioritou je i udržení rozsahu veřejné dopravy,
kdy například na železnici dramaticky vzrostly ceny
trakční energie a jen letos platíme o 370 milionů
korun navíc, v příštím roce by to mohlo být až
800 milionů korun navíc. Zvládneme to. Uděláme
maximum pro neomezování služeb.
Společně s ostatními hejtmany jsme v permanentním
kontaktu s vládou a hledáme společná řešení.

Dejte si do kalendářů
Na akci se
v září a říjnu
můžete těšit
v těchto
městech:

17. 9. Kolín
24. 9. Rakovník
1. 10. Kutná Hora
8. 10. Mělník
15. 10. Kladno

Zároveň samozřejmě zavádíme úsporná opatření.
Věřím, že se nám díky tomu podaří i sestavit
jednoduchou kuchařku pro různé typy budov,
kterou Vám pak pošleme. Také jsme začali na sítích
dávat ve spolupráci s celou řadou odborníků tipy
pro jednoduchá opatření v domácnostech pro naše
občany. Ukázku najdete v tomto čísle Zpravodaje
a třeba inspirují i Vás. Koncipovány jsou především
tak, že by neměly být příliš omezující nebo s vysokou
vstupní investicí.
Stejně jako jsme to nedopustili za covidu, aby
ochromil naši činnost pro zlepšování života v našem
regionu, nenecháme ani ceny energií zastavit úsilí
na plnění dalších našich priorit. Ať už jde o společné
úsilí nás jako kraje a Vás jako obcí k tomu, aby stát
pomohl s budováním větších kapacit na základních
školách. I o tom se dočtete na dalších stránkách.
Čekají nás ale i příjemnější věci. Například brzy
chci ocenit příslušníky IZS a také civilní občany,
kteří se v mimořádné situaci podíleli na záchraně
lidských životů. Také běží nominace na příští Ceny
hejtmanky, tak neváhejte a mimořádné osobnosti
určitě nominujte. Já se těším na známé i třeba zcela
neznámé mimořádné příběhy z našeho kraje. A než
dorazí a bude je posuzovat komise, tak si zase pro
spoustu příběhů, ať už těch vyprávějících o úspěších,
nebo těch o strastech, přijedu za Vámi při výjezdech
do kraje.

Vaše Petra Pecková, hejtmanka
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Vyhlášeny nominace na Cenu hejtmanky 2022
Cena hejtmanky Středočeského kraje je oceněním, které Středočeský
kraj každoročně uděluje vybraným osobnostem spjatým s tímto
krajem (buď tím, že se ve Středočeském kraji narodily, žijí zde, nebo je
s krajem spjato jejich působení, život, dílo nebo činnost). Lze ji udělit
i in memoriam. Cena hejtmanky je udělována v těchto kategoriích:
Hrdinský čin a společenská odpovědnost, Kultura, Sport, Vzdělávání,
věda a výzkum, Pracovník veřejného sektoru, Podnikatel/podnikatelka
a Cena veřejnosti.
Pokud je ve vašem okolí někdo, kdo si podle vašeho názoru zaslouží
být oceněn, prosíme, zašlete nám svůj návrh. Je potřeba buď vyplnit
elektronický nominační formulář, nebo si vytisknout klasický formulář
a vyplněný ho zaslat na Krajský úřad Středočeského kraje. Nominaci je

nutné odeslat nejpozději 31. 10. 2022. Nejjednodušší cestou, jak podat
nominaci, je vyplnění elektronického formuláře ZDE. Další informace
najdete i na WEBU kraje. V případě dotazů se můžete obrátit na e-mail:
cenahejtmanky@kr-s.cz. Kontaktní osobou je Mgr. Lucie Barber, tel.: +420
257 280 324, e-mail: barber@kr-s.cz.

WEBINÁŘE
Zveme vás na webináře, které vycházejí z
aktuálních potřeb a témat, se kterými se
potýkáte anebo která vás zajímají.  
První webinář po prázdninách se věnoval
klíčovému tématu – nakládání s odpady. Konal
se 15. 9. 2022 a jeho záznam najdete jako
všechny ostatní na odkazu níže. Nová témata
přineseme v nejbližší době.
ONLINE SEMINÁŘE jsou vedeny odborníky, se
kterými můžete diskutovat a téma dopodrobna
rozebírat. V případě, že jste nestihli některý
z webinářů živě nebo si chcete jen připomenout
jeho obsah, záznamy je možné sledovat ZDE.
A stále platí, máte-li téma, které vám leží na
srdci, neváhejte a napište nám na
obce@kr-s.cz.

Rada kraje navštívila Beroun
Radní Středočeského kraje pokračují
v návštěvách obcí s rozšířenou působností. Po
prázdninové pauze se vypravili do Berouna,
kde navštívili řadu institucí a v závěru dne
podebatovali s občany.
První zastávkou byla dialýza. Špičkové pracoviště
nabízí nefrologickou ambulanci, rekreační
a peritoneální dialýzu, hemodialýzu a poradnu.
Následovala návštěva Centra pomoci Charity. Jde
o největšího poskytovatele sociálních služeb na
Berounsku, zaměstnává více než 100 lidí, kteří se
v 10 registrovaných sociálních službách starají
a pomáhají až tisíci lidem ročně.

Výjezdy do ORP v roce 2022
Připomínáme, že i na podzim vyráží radní v čele
s hejtmankou Petrou Peckovou do jednotlivých
obcí s rozšířenou působností. V plánu jsou:  
• 25. 10. 2022 Nymburk
• 22. 11. 2022 Kralupy nad Vltavou
• 13. 12. 2022 Český Brod

Termíny zasedání zastupitelstva
Připomínáme termíny jednání zastupitelstva pro
druhé pololetí roku 2022. Začínají vždy
v 10:00. Sledovat jednání je možné i na WEBU
STŘEDOČESKÉHO KRAJE.    
• 31. 10. 2022  
• 28. 11. 2022
Termíny zastupitelstva a výborů naleznete
aktualizované vždy ZDE.
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Poté se radní v čele s hejtmankou Petrou
Peckovou vypravili za hranice města,
do nedalekých Nenačovic a Loděnice.
V Nenačovicích byla na programu prohlídka
areálu rodinné firmy Country Life. Společnost
produkující biopotraviny je téměř 20 let
i ekologickým centrem, za dobu existence se
firma stala největším dovozcem a obchodníkem
s bioprodukty a jedním z největších obchodníků
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s produkty zdravé výživy v České republice.
Následoval odjezd do loděnické firmy GZ Media,
výrobny hudebních vinylových desek a luxusních
papírových obalů. GZ Media navazuje na tradici
výroby „elpíček“ v Gramofonových závodech.
První gramodesku tu vyrobili v roce 1951 a dnes
je společnost největším producentem desek na
světě – výrobny má například v USA či Kanadě.
Firma zaměstnává zhruba 2,5 tisíce zaměstnanců.

3
Večer už tradičně patřil setkání občany.
Tentokrát jich berounské kino přivítalo
několik desítek. Po prezentaci vedení kraje
zbyl dostatek času i na diskusi. Rezonovala
především témata týkající se výstavby nových
komunikací a výstavby škol, resp. nedostatku
míst ve školách a školkách. Diskutovalo se
i na téma dopravní obslužnosti regionu anebo
nedostatku vody.

Aktuality
Kraj intenzivně řeší kapacity základních škol
O přijetí dětí do první třídy čím dál tím častěji
nerozhoduje jen zápis a školní zralost, ale
i losování. Musíte mít šťastnou ruku, aby se mohlo
vaše dítě vzdělávat v základní škole? To přece není
možné. Vaše dítě má na vzdělávání právo, nárok.
No, jenže kde?
Středočeský kraj se proto intenzivně pustil
do podpory obcí, které musejí nedostatečnou
kapacitu základních škol řešit. Zřizovatelem
základních škol není kraj. Jsou jím obce. Jenže ty
musejí zajistit zákonnou školní docházku, kterou
dětem garantuje stát. A ten prostě musí obcím
s budováním základních škol pomoci, protože
novou školu malé město ze svého rozpočtu
nepostaví. Jedná se o investici stamilionovou,
v případě svazkových škol, třeba pro tisíc dětí, se
jedná už o miliardu.
To je klíčové poselství výzvy, kterou středočeská
hejtmanka Petra Pecková předala premiérovi Petru
Fialovi. Dokument, který podepsala zhruba stovka
představitelů středočeských obcí, vyzývá vládu,
aby dlouhodobými dotačními programy a změnou
legislativy podpořila kroky, které povedou ke
zvyšování kapacit základních škol.
Středočeský kraj se s nedostatečnými kapacitami
ve školách potýká dlouhodobě. „Problém
s nedostatečnou kapacitou trápí mnoho středočeských
obcí už dlouhá léta, nicméně letos bezprostředně po
zápisech se na mě obrátilo mnoho starostů s tím,
že v příštím roce už situaci nezvládnou. Narůstá
takzvaná zápisová turistika, kdy rodiče své děti
přehlásí k trvalému bydlišti do obce s preferovanou
školou. Mnohde se taková ‚adresa‘ k přihlášení
prodává za 10 až 15 tisíc. V jedenácti obcích v kraji

se prvňáčci při zápisu do školy přijímali losováním.
U devíti obcí Středočeský kraj určoval spádovost do
školy vzdálené třeba 20 kilometrů. Proto jsem svolala
setkání se starosty a rozhodli jsme se oslovit vládu se
žádostí o koncepční a dlouhodobou pomoc při stavbě
nových škol a navyšování kapacit škol stávajících,
a to zejména znovuotevřením dotačních titulů, které
jsme prosadili již v roce 2013,“ uvedla hejtmanka
Petra Pecková (STAN) s tím, že díky dotačním
titulům od roku 2013 vzniklo ve středních Čechách
na devět tisíc nových žákovských míst. Pak se
finanční podpora zastavila, ale v současné situaci už
kapacity v určitých lokalitách nestačí.
Středočeský kraj je navíc v rámci republiky
specifický. A to zejména s ohledem na rychlý růst
počtu obyvatel nejen v souvislosti s rozvojem
výstavby nových bytů a domů, ale i jevem trvalého
bydlení na chatách a chalupách.
„Je zřejmé, že nedostatek míst v základních školách
je a bude problém. Nechtěli jsme jen nečinně
přihlížet a čekat, zda se obce nějaké pomoci od
státu dočkají. Nikdo nechce, aby o budoucnosti jeho
dítěte rozhodovalo nahodilé losování. Věřím, že ve
spolupráci s ministerstvy řešení najdeme,“ řekl radní
pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.
Střední Čechy jsou v zastoupení věkové skupiny
dětí do 14 let mezi celkovou populací zcela mimo
republikový průměr. Celorepubliková statistika
totiž uvádí, že děti do 14 let tvoří v zemi zhruba
16 procent obyvatelstva. Ve Středočeském kraji,
zejména pak v prstenci okolo Prahy, je to ale
výrazně více, a to přes 21 procent. A problém
s kapacitami škol se šíří dál do kraje.
„Premiér Petr Fiala ujistil, že se vláda bude

problematikou zabývat. Je to úkol hlavně pro
Ministerstvo financí, které musí vyhlásit svou výzvu.
Ministerstvo školství má dotační výzvy připravené,
ale v rozpočtu musí být vyhrazeny peníze na jejich
pokrytí. Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo
dát starostům obcí také lepší nástroje k regulaci
výstavby. Věřím, že se podaří najít řešení, které
obcím pomůže. Připravit novou školu je běh na
dlouhou trať a bez jistého financování se žádná
obec do výstavby nepustí. Ale je potřeba pořád
myslet na to, že jde o naše děti, kterým hrozí, že
budou v šesti letech dojíždět do školy i čtyřicet
kilometrů. A to si opravdu nikdo nepřeje,“ uzavřela
hejtmanka.
První výsledky už jednání s vládou mají. Při
bilanční schůzce premiéra s ministrem školství
Vladimírem Balašem zaznělo, že vláda do roku
2028 zajistí vznik 10 tisíc nových míst ve školách,
primárně pak právě v prstenci kolem Prahy.

4

Online zpravodaj pro obce

číslo 7/2022

Vesnicí Středočeského kraje roku 2022 je Kostelní Lhota na Nymbursku
Vesnicí Středočeského kraje roku 2022 se stala Kostelní Lhota. Vyhlášení
výsledků krajského kola soutěže se konalo na krajském úřadu.
Do 26. ročníku se přihlásilo 11 obcí.
Zlatou stuhu pro vítěze krajského kola převzali zástupci Kostelní Lhoty od
hejtmanky Petry Peckové. „Moc blahopřeji vítězné obci a přeji hodně úspěchů
i v celostátním kole. Dobře vím, kolik energie je potřeba vynaložit, pokud se
chce obec zúčastnit soutěže Vesnice roku. Vyžaduje to spoustu práce a aktivity
místních lidí, kteří se během příprav často semknou a vzniknou nová přátelství.
Na obci je to také znát, nikomu není lhostejné, v jakém prostředí žije, takže
všechno je upravené a přispívá to k dobré atmosféře mezi lidmi. Porota letos
opět neměla lehkou práci a já všem přihlášeným obcím děkuji a gratuluji
k dílčím úspěchům,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková. Seznam dalších
oceněných najdete ZDE. Kostelní Lhota pak zvítězila i v celostátní soutěži

a stala se Vesnicí roku 2022. Podrobnosti přineseme v příštím čísle
a samozřejmě moc gratulujeme!

Radní schválili další investice ve školách a školských zařízeních
Dalších sedm a půl milionu korun investují
středočeské střední školy nebo školská zařízení
do vylepšení vybavení či do stavebních úprav.
Středočeští radní vyhověli jejich žádostem
a schválili použití fondů investic na konkrétní
nákupy či opravy majetku.
„Schválili jsme žádosti více než dvaceti subjektů.
Jsou mezi nimi střední i základní umělecké
školy, jídelny nebo dětské domovy. Vesměs jde
o potřebné investice typu výměna podlahy,
rekonstrukce objektů, vytápění, nákup nových
pomůcek pro praktickou výuku a podobně.
Celková hodnota je zhruba 7,6 milionu korun,“

uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání
a sportu Milan Vácha.
Například SOU Sedlčany dostalo souhlas
s čerpáním částky 970 000 korun na opravu
chodeb ve druhém a třetím podlaží učiliště.
Gymnázium Karla Čapka v Dobříši bude
investovat do obnovy projekční techniky
a počítačů 350 000 korun. SOŠ a SOU Kladno,
Dubská koupí nový přístroj na diagnostiku
automobilů za 60 000 korun a SOŠ a SOU Mladá
Boleslav koupí nový zahradní traktor za
250 000 korun a žáci ZUŠ Slaný se mohou těšit
na dvě nová pianina za celkem 430 000 korun.

Praha a Středočeský kraj soutěží autobusové dopravce
Praha a Středočeský kraj vyhlásily první ze sérií soutěží na nové
autobusové dopravce, kteří budou zajišťovat dopravní obslužnost na
území Prahy a Středočeského kraje po dobu 10 let. Zadávací řízení
na nové smlouvy o veřejných službách poběží ve čtyřech vlnách
a v každé z nich bude soutěženo 8 až 10 oblastí. Noví autobusoví
dopravci začnou provozovat činnost od 1. prosince 2024 po dobu
deseti let.
Předložené nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší
nabídkové ceny. Požadovaná kvalita a úroveň služeb je zajištěna
v zadávacích podmínkách jednotným standardem kvality PID, proto
nejsou potřebná další kritéria, která by například zohledňovala
bezbariérovost dopravy, vybavenost autobusů a další požadavky.
Hlavním důvodem je udržení jednotné úrovně kvality ve všech
soutěžených svazcích linek ve všech oblastech. Například celková
hodnota první vlny ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek

činila pro oba kraje 17 mld. Kč a 326 mil. linkových km. Tyto údaje
však obsahují všechny vyhrazené změny, které ale nemusejí být
aktivovány. Podle současných jízdních řádů se jedná o 220 mil.
linkových km a 11,5 mld. Kč. Tato částka se však pro objednatele
sníží o vybrané jízdné.
„Našim cestujícím chceme nabízet neustále kvalitní služby a této
myšlence podřizujeme i vozový park. Ten by měl být výrazně
omlazen. Ve výbavě autobusů požadujeme například klimatizaci
a další výbavové prvky, které maximálně zpříjemní cestu, včetně
nízkopodlažnosti, aby byla doprava pohodlná pro osoby na vozíku
anebo pro maminky s kočárky,“ konstatoval Petr Borecký, náměstek
hejtmanky Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy,
a pokračoval: „Novinkou budou sčítací rámy ve dveřích, díky kterým
budeme moci optimálně plánovat dopravu. Dále chceme, aby se
na linkách objevovaly i nízko- a bezemisní autobusy. Mělo by jít
o optimální kombinaci tak, abychom jezdili s rozumnými finančními
náklady, ale zároveň dodrželi unijní legislativu týkající se snižování
emisí.“
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Připravuje se podpora sociálně a hospodářsky slabých území
Středočeský kraj připravuje návrh nástrojů pro intervence
v hospodářsky a sociálně ohrožených území kraje (HSOÚ). Vzhledem
k tomu, že vymezení HSOÚ v aktuální Strategii rozvoje územního
obvodu Středočeského kraje na období 2019–2024 bylo zpracováno
před rokem 2012, bylo značně zastaralé, a bylo tedy nutné vymezení
území aktualizovat. Nově jsou v seznamu více než dvě stovky obcí
převážně z periferních oblastí kraje. Navrhovanou aktualizaci
posvětilo i zastupitelstvo.  
„Vybrali jsme pět indikátorů, konkrétně pohyby obyvatelstva, věkovou
strukturu, nezaměstnanost, podnikatelskou aktivitu a dopravní
obslužnost, a podle nich jsme určili, zda jsou, anebo nejsou obce
sociálně a hospodářsky slabé. Analýzou nám nakonec vyšlo, že
postiženo je 204 obcí z 1 144 prověřovaných,“ vysvětluje Jiří Snížek,
náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního
plánování. Po srovnání všech 5 indikátorů byly obce seřazeny od
nejpostiženějších k těm s pozitivním vývojem. Byly vybrány ty, které

se na žebříčku umístily do 25 % počtu obyvatel kraje.
Nyní bude kraj vybírat podpůrné nástroje. V úvahu přicházejí
specifické dotační tituly nebo zvýhodnění v celoplošných
dotačních programech kraje, podpora podnikání, pomoc s dotačním
managementem, zlepšení dopravní dostupnosti, podpora regionálního
marketingu, nástroje na stabilizaci obyvatelstva apod.

Více než 20 milionů korun poslouží na opravy a havárie  
Středočeský kraj podporuje zlepšení podmínek
pro vzdělávání ve svých školách a školských
zařízeních. Radní rozhodli o rozdělení
20,6 milionu korun mezi jednotlivé příspěvkové
organizace.
Výměna oken, přístavba skladu, oprava
havarijního stavu sportovního areálu nebo nové
auto pro dětský domov. To jsou jen příklady
ze žádostí, které rada podpořila. Nejvyšší
částka tentokrát půjde na opravu havarijního
stavu vnitřního sportovního areálu školy a
předsálí tělocvičny na Gymnáziu J. S. Machara

v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Vyžádá
si 6,5 milionu korun. Střední průmyslová škola
Mladá Boleslav dostane 5,5 milionu korun na
opravu opěrné zdi, která je také v havarijním
stavu. Obchodní akademie a Vyšší odborná
škola Příbram opraví za dva miliony korun
střechu.
Kraj peníze rozděloval z kapitoly určené k řešení
havárií a velkých oprav. Dohromady jde o více
než 20 milionů korun, které pomohou jedenácti
školám a jednomu dětskému domovu.  

Středočeský kraj se věnuje opatřením na úsporu energií
Středočeský kraj se nejen v souvislosti s aktuální situací intenzivně věnuje
opatřením na úsporu energií. V rámci takzvaného EPC projektu (Energy
Performance Contracting), který představuje velmi efektivní nástroj realizace
úsporných opatření, dojde v případě krajského úřadu v letošním roce k výměně
tepelného zdroje, která zásadně zefektivní vytápění budovy. Současně je
připravována například výměna osvětlení v kancelářích úřadu za úsporné
řešení, zateplení stropní konstrukce do půdních prostor nebo zavedení
systému individuální regulace teplot jednotlivých místností. Úspory plynoucí
z realizace projektu jsou vyčísleny na 1,6 milionu korun ročně.
Kraj se v tomto ohledu zaměřuje také na své příspěvkové organizace. Rada
již v březnu tohoto roku schválila seznam celkem 105 objektů pro řešení
energetických úspor. Opatření přijdou na téměř 960 milionů korun, kdy je
úspora v souhrnu po zavedení opatření odhadována na téměř 50 milionů
korun ročně. Součástí většiny řešení je například instalace fotovoltaického
systému, výměna zdrojů tepla či výměna osvětlení za LED technologie.

V Kladně vznikne nové kulturní a kreativní centrum  
Vybudování kulturního a kreativního centra,
vytvoření zázemí pro práci kreativních
profesionálů a jejich vzdělávání a podpora
inovačního potenciálu kulturních a kreativních
odvětví, to jsou cíle projektu, který dnes podpořili
krajští radní. Celkové náklady jsou vyčísleny na
128 milionů korun včetně DPH. S dokončením
projektu se počítá již v roce 2025.
Centrum má v Kladně vzniknout v nepoužívaných
prostorách vědecké knihovny. Z důvodu výstavby

depozitáře, který byl v loňském roce dokončen,
přestala budova plnit svou dosavadní funkci
spojenou s uložením a distribucí papírových
dokumentů. Díky tomu může kraj tyto prostory
využít. Nové centrum má přinést vývoj, produkci
a šíření produktů či služeb kreativních oborů.
Kraj chce vytvořit sdílené prostředí pro podporu
podnikání v kulturních a kreativních odvětvích.  
Činnost knihovny zůstane samozřejmě
zachována, nicméně přibydou nová

pracoviště: ateliéry, dílny, učebny, studovna
a coworkingové pracoviště. Další víceúčelový
prostor, jako přednáškový a konferenční sál
a učebny, bude vytvořen v novém objektu, který
bude postaven na místě stávajících garáží.
Nově bude objekt navržen jako bezbariérový.
Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na
necelých 128 milionů korun včetně DPH,
přičemž více než 100 milionů korun bude kryto
z evropských zdrojů.
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Na využití bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice-Mladá bude kraj spolupracovat s obcemi
Kraj schválil znění vícestranného memoranda, které plánuje uzavřít s
městy a obcemi, do jejichž správních území spadají nemovitosti v bývalém
vojenském výcvikovém prostoru Milovice-Mladá (BVVP), a které jsou
současně ve vlastnictví kraje. Cílem memoranda je přijetí zásad a principů,
které budou uplatňovány při využití a rozvoji daného území.
Území bývalé vojenské základny i samotný brownfield prošly zejména po
přítomnosti sovětské armády dlouhým a obtížným obdobím dílčích úprav,
které stále pokračují. Memorandum se plánuje uzavřít s obcemi, do jejichž
správních území daná oblast BVVP spadá. Konkrétně se jedná o obce
Milovice, Lysá nad Labem, Benátky nad Jizerou, Jiřice, Lipník, Straky, Všejany
a Zbožíčko. Jedná se zejména o vytvoření podmínek pro efektivní využití
a rozvoj daného území, přičemž budou respektovány principy přiměřenosti
a udržitelnosti. Současně budou respektovány stávající chráněné přírodní
úkazy i nutnost zachování potřebných životních podmínek v oblastech
bydlení a ekonomiky.
V rámci memoranda se počítá také se zachováním historicky cenných
a atraktivních lokalit z hlediska využití pro cestovní ruch a veřejné
volnočasové aktivity. Brownfieldy také mohou sloužit účelům občanské
vybavenosti. Na území může vzniknout i zázemí pro inovační firmy, ale

také například vědeckovýzkumné projekty či například technologická
centra. Pozůstatky po vojenském využití také jistě mohou být atraktivním
turistickým cílem. V neposlední řadě se uvažuje o částečném využití pro
potřeby bydlení.

Středočeský region se zapojí do programu OBCHŮDEK 2021+
Kraj schválil projektový záměr na podporu
malých prodejen na venkově s názvem
„OBCHŮDEK 2021+“. Reaguje tak na 2. dotační

výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu, ze
které je možné financovat žádosti o dotaci
na podporu udržení provozu maloobchodu

v menších obcích. K rozhodnutí zapojit se do
aktuální výzvy přispěla zejména skutečnost
rostoucích nákladů na energie, se kterými se
subjekty v současné době potýkají.  
Cílem programu je snížit provoz ní náklady
maloobchodních prodejen prostřednictvím
dotace, kdy maximální dotace pro kraj
činí čtyři miliony korun. Kraje na základě
výzvy mohou upravit podmínky programu
tak, aby bylo možné dotační program co
nejefektivněji využít. Nastavením podmínek
dojde k zamezení rozložení finanční sumy
na minimální částky podpory, které by
v konečném důsledku při rozdělení mezi
všechny žadatele byly pro příjemce neúčelné.
Středočeský kraj tak aktuálně připravuje
konkrétní specifikaci, díky které bude
zajištěno, aby částky obdržené z dotace
skutečně provozovatelům obchodů v menších
obcích pomohly.

Kraj poskytne finanční výpomoc sociální službám
Kraj rozjede Program pro poskytování
návratné finanční výpomoci pro instituce
sociálních služeb kraje. Cílem je překlenutí
nedostatku finančních prostředků na pokrytí
zejména mzdových nákladů od počátku roku
do obdržení finančních prostředků v rámci
dotačních řízení Středočeského kraje pro
rok 2023. Kraj na tuto pomoc vyčlenil
200 milionů korun.  
Finanční prostředky z dotačních programů
pro poskytovatele sociálních služeb
mají organizace obvykle k dispozici až
během února. Kraj proto chce některým

poskytovatelům pomoci překlenout období,
během kterého se z finančního hlediska někdy
ocitají v obtížných situacích. Celkový objem
finančních prostředků, které kraj na tuto
výpomoc vyčlenil, činí 200 milionů korun.
O návratnou bezúročnou půjčku mohou
žádat všichni poskytovatelé sociálních
služeb, kteří jsou zařazeni do Sítě sociálních
služeb ve Středočeském kraji. Jde zejména
o neziskové organizace a příspěvkové
organizace měst a obcí, ale žádost mohou
podat všichni poskytovatelé. Celkově jde
asi o 250 poskytovatelů sociálních služeb.
Výpomoc není určena pro krajské příspěvkové

organizace v sociální oblasti, protože jim
kraj přispívá prostřednictvím provozního
příspěvku.
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Schváleno 57 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí za téměř 30 milionů korun
Zastupitelstvo schválilo dalších 57 žádostí o dotaci na rozvoj malých
obcí do dvou tisíc obyvatel. Na projekty bude ze Středočeského Fondu
obnovy venkova využito více než 29,1 milionu korun. Největší dotace
ve výši téměř 1,6 milionu korun by měla putovat na rekonstrukci
místní komunikace v Letech.

obnovy venkova. Program je vyhlášen na čtyři roky a obce z něj
mohou získat 1000 Kč na jednoho obyvatele a využít je na jakoukoli
obecní infrastrukturu. Menší obce (do 199 obyvatel) mohou žádat
o maximální dotaci 200 000 Kč. Celkový objem finančních prostředků
na celé čtyřleté období činí 578 milionů korun.

Mezi podpořené akce patří s největší dotací projekt čerpací stanice
odpadních vod v Horoušánkách (1 554 000 Kč), dále například
výstavba „pumptrack“ dráhy v Zaječově (1 439 000 Kč) či rekonstrukce
komunikace v obci Ohrobec (1 433 000 Kč). Podporu ve výši přesahující
1 milion korun by měla získat také obec Krhanice, a to na rekonstrukci
návsi a okolních chodníků či obce Malešov a Netvořice na opravy místní
komunikace. Celkem 540 000 Kč je určeno na revitalizaci hasičské
zbrojnice ve Hvozdnici. Obec Máslovice použije v případě kladného
stanoviska zastupitelstva sumu přes 380 000 Kč na projekt komunitního
centra. V neposlední řadě by veřejné osvětlení v obci Zalužany mohlo
být díky dotaci (195 380 Kč) vybaveno úspornými LED svítidly. Mezi
žádostmi jsou také projekty dětských hřišť, konkrétně pro obce Popovice
(114 000 Kč) a Vodslivy (200 000 Kč).
Poskytnutí dotací vychází z Programu 2021–2024 pro poskytování
dotací na rozvoj obcí do dvou tisíc obyvatel ze Středočeského Fondu

Dotace a fondy
Dotační řízení – otevřené Středočeské Fondy  
Středočeský Fond hejtmanky
Z fondu hejtmanky je možné čerpat peníze na
výchovné, vzdělávací, kulturní, sociální, humanitární či environmentální projekty. Podpora
musí činit minimálně 20 tisíc korun a maximálně 200 tisíc korun v tematickém zadání
Podpora hejtmanky a zároveň je vyžadována
minimálně 20procentní účast žadatele. Pro
zadání Zmírnění následků živelních katastrof může podpora činit až 1 milion korun
s minimální 20procentní spoluúčastí. 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. Lhůta pro podávání
žádostí o dotace je stanovena pro tematické
zadání Podpora hejtmanky od 1. února 2022
do 30. listopadu 2022, pro tematické zadání
Zmírnění následků živelních katastrof, Humanitární pomoc a Pomoc v mimořádné nouzi od
1. února 2022 do 31. prosince 2022.

svazky obcí na podporu projektů homogenizace vozovek ve vlastnictví Středočeského
kraje, které navazují na pokládky, opravy či
rekonstrukce inženýrských sítí. 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. Žádosti je
možno podávat do 30. 9. 2022.
Středočeský Fond na podporu
výsadby stromů
Obce a města mohou čerpat dary ve výši
1,5 tisíce korun na jeden vysazený strom,
pakliže již realizovaly projekty podpořené ze
Státního fondu životního prostředí. Účelem
těchto darů je zlepšení životního prostředí
v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory následné péče o vysazené stromy. Žádosti je
možno podávat od 1. 3. do 16. 12. 2022.
Středočeský Fond návratných finančních
zdrojů
Návratné finanční výpomoci jsou určeny
obcím a jejich účelem je podpora obnovy
a rozvoje obcí při předfinancování finančně
náročných projektů podpořených dotací
z OPŽP nebo z IROP. Žádosti je možno podávat
do 16. 12. 2022.
Středočeský Fond homogenizace krajské
dopravní infrastruktury
Dotace jsou určené pro obce a dobrovolné

Fond na podporu participativních rozpočtů
obcí a měst
Stále běží, na základě usnesení zastupitelstva,
Fond na podporu participativních rozpočtů
obcí a měst. Žádosti je možné podávat až do
28. června 2024 do 14:00.  
Fond podpory včasné přípravy projektů EU
2021+ a NIP
Peníze z Fondu podpory včasné přípravy
projektů EU 2021+ a NIP jsou poskytovány
obcím, příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi a dobrovolným svazkům obcí se
sídlem ve Středočeském kraji, a to na včasnou
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přípravu projektů. Dotace jsou v současné
době poskytovány na podporu projektové
přípravy dokumentace v oblasti životního
prostředí, vzdělávání, cyklostezek, revitalizace měst a obcí. Lhůta pro podávání žádostí
je stanovena do 16. prosince 2022 do 15:00.
Počet podaných žádostí jedním žadatelem
není omezen.

Program 2022 – Fond na podporu obecního
bydlení
Na základě nedávného rozhodnutí zastupitelstva kraje mohou obce žádat o dotace a dary
na obecní bydlení ze Středočeského Fondu na
podporu obecního bydlení. Žádosti o dary je
možné podávat do 16. prosince 2022 do 14:00,
naopak žádosti o dotace je možné podávat

číslo 7/2022

až do 15. prosince 2023 do 14:00. Žádosti je
možné podávat na WEBU.  

Upozornění na zajímavé dotační výzvy
Dotace na školky z IROPu
Vedení všech obcí ve správních obvodech Kralupy nad Vltavou,
Kutná Hora, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Kolín a Neratovice
mohou podávat žádosti na podporu výstavby mateřských škol.
Výzvu vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Čas na podání
žádosti je do 26. 9. 2022. Další vlny dotací jsou v plánu i pro další
oblasti. Více ZDE.  

Nová výzva programu Brownfieldy 2022  
Státní fond podpory investic (SFPI) vyhlásil výzvu k podávání
žádostí o dotaci nebo o úvěr do programu Brownfieldy pro rok
2022. Věcné zaměření výzvy je revitalizace území se starou
stavební zátěží na park nebo občanské vybavení. Bližší informace
o výzvě jsou k dispozici na stránkách SFPI. A pozor, výzva je
neustále aktuální, přihlášky se mohou podávat od 1. 8. 2022.

Ukrajina
Kraj upravil provoz služeb pro uprchlíky  
Po vyhodnocení přesunu činnosti Krajského asistenčního centra
pomoci Ukrajině (KACPU) Středočeského kraje do pěti měst
v regionu přistoupil kraj s ohledem na jejich vytíženost k úpravě
provozní doby.  
Registrace uprchlíků a pomoc s jejich ubytováváním na pěti
regionálních pracovištích Cizinecké policie a Odboru azylové
a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (OAMP) probíhá v pondělí
a ve středu od 8 do 16 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin. A to
v následujících lokalitách:
• Pracoviště Benešov
• Pracoviště Kladno
• Pracoviště Kutná Hora
• Pracoviště Mladá Boleslav
• Pracoviště Příbram
Agendu ubytování má na základě požadavků vznesených z pracovišť
agend registrace uprchlíků na starosti centrálně „virtuální KACPU“
zřízené v centrále středočeského Hasičského záchranného sboru
Kladno. Na každém z regionálních pracovišť je ve vymezené době
tlumočník. Ubytovací tým má k dispozici řadu míst, která se navíc snaží
poskytovat cíleně, tedy například pro rodiny s dětmi hledá ubytování
tam, kde jsou volné kapacity škol, školek a kde by mohla být práce.

Skončilo bezplatné cestování pro uprchlíky z Ukrajiny
Rada Středočeského kraje schválila zrušení bezplatné přepravy
ukrajinských válečných uprchlíků v systému PID na území
Středočeského kraje. Reagovala tak na rozhodnutí Vlády ČR.
Ukrajinští uprchlíci mohli zdarma cestovat po území republiky pět
dní, nyní mají nárok na bezplatnou přepravu jen ti uprchlíci, kterým
bylo Policií ČR vydáno rozhodnutí o opuštění území České republiky,
tzv. výjezdní příkaz.  

MŠMT radí: Jak postupovat při zajištění
financování nárůstu žáků, jak na dotace
a na organizaci adaptačních skupin
Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy (MŠMT) připravilo
v souvislosti s přijímáním
ukrajinských dětí do škol
informační materiál, který
určuje jasný postup při potřebě
financování nárůstu počtu dětí a
žáků a jazykové přípravy.  
V materiálu najdete nejen základní

informace, ale i návody, jak mají
MŠ a ZŠ postupovat při úpravě
výše rozpisu přímých výdajů na
vzdělávání. Více ZDE.  
Informace k dotacím najdete
pod tímto ODKAZEM. Naopak
metodický materiál pro
organizátory adaptačních skupin je
na tomto WEBU.  
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Metodická stanoviska
k sankcím proti Rusku

Válka na Ukrajině: Kde hledat psychologickou
pomoc a kde jsou centra podpory

Evropská komise zodpověděla
často kladené otázky k
sankcím proti Rusku v oblasti
veřejných zakázek. Vše najdete
na jednom místě, na PORTÁLU
O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH na
webu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR.  

Ministerstvo vnitra ČR (MVČR) připravilo rozsáhlý
přehled míst, na kterých získáte psychologickou anebo
metodickou pomoc v případě, že jste nějakým způsobem
zapojení do zvládání uprchlické krize související s válkou
na Ukrajině. Vše potřebné najdete na WEBU MVČR.  
Informace k fungování Center na podporu integrace
cizinců najdete ZDE. Ta mimochodem fungují v každém
kraji.

Info z dopravy
Cestujícím budou sloužit vodíkové autobusy
Středočeský kraj udělal první krok k rozvoji vodíkové dopravy. Podepsání
vícestranného memoranda odstartovalo pilotní projekt provozu 10
vodíkových autobusů, který se uchází o podporu z evropských dotačních
titulů. Signatáři memoranda jsou Středočeský kraj, ČEZ, Integrovaná
doprava Středočeského kraje a Martin Uher Bus.
Desítka vodíkových autobusů vyjede na pravidelné linky v okolí
středočeského Mníšku pod Brdy v prosinci 2024. Roční spotřeba vodíku se
předpokládá ve výši 45 tun. Pro jeho výrobu vybuduje ČEZ plnící stanici,
elektrolyzér o příkonu 400 kW a dvojici zásobníků na vodík o celkovém
objemu 190 m³. Projekt má velkou šanci pokrýt většinu pořizovacích
nákladů na vodíkové autobusy z dvojice evropských dotačních titulů –
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a programu ITI
pro rozvoj metropolitní oblasti.

ilustrační foto solarisbus.com

Informovanost cestujících se zlepší díky chytrým zastávkám
Rada Středočeského kraje schválila záměr
uvedení projektu Chytré zastávky – Modernizace

zastávkového informačního systému na území
Středočeského kraje. Cestující se na všech
klíčových zastávkách, nádražích a terminálech
v metropolitní oblasti kraje v průběhu
následujících pěti let dočkají informačních
panelů, které budou poskytovat informace
ohledně odjezdů anebo aktuálního zpoždění.
Sdělení se budou na panelech zobrazovat tak,
aby cestující získal před nástupem do vlaku či
autobusu veškeré potřebné informace. Tedy
kdy jede další navazující spoj, jaké je aktuální
zpoždění a další potřebné údaje.  
Chytré označníky by měly být instalovány
zejména v uzlových stanicích a zastávkách

v celé metropolitní oblasti. Ty chce
kraj vytipovat po konzultacích s obcemi
a stávajícími dopravci. Podle předchozích
průzkumů se předpokládá výměna zhruba tisíce
původních označníků za označníky chytré.
Majitelem současných označníků je od
1. 9. 2021 Středočeský kraj, přičemž ve správě
je má Integrovaná doprava Středočeského
kraje (IDSK). Instalované novinky budou
využívat LED technologii s automatickou
regulací svitu zajišťující dobrou čitelnost
i na přímém slunci. Výměna by měla vyjít
na bezmála 143 milionů korun, přičemž 100
milionů korun by měla dodat Evropská unie.

Kontrolní skupina pro KSÚS předložila závěrečnou zprávu
Krajský úřad Středočeského kraje provedl
hloubkovou kontrolu v Krajské správě a údržbě
silnic Středočeského kraje (KSÚS). Kontrola
byla provedla poté, co byl ze své funkce
odvolán ředitel Jan Lichtneger na základě
informací o možném propojení s kauzou
Dozimetr. Rada kraje vzala zprávu na vědomí
a odsouhlasila návrhy nápravných opatření
u zjištěných pochybení, mezi kterými je
především nedostatečné využívání alokovaných
finančních prostředků.
Kontrola v KSÚS byla zahájena v červenci
vyžádáním předložení podkladů. Nedostatky

se primárně týkají pozdního čerpání peněz ze
Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
nebo unijního dotačního programu IROP.
Zpožděné bylo kupříkladu využívání prostředků
přidělených na údržbu silnic po zimě. Nové
vedení okamžitě přijalo nápravná opatření,
která zajistí jednak využití prostředků pro
letošní rok, a zároveň také to, že v příští sezóně
k podobným situacím nebude docházet.
Kraj musí obnovit i rámcové smlouvy na
diagnostiku vozovek a dále na zpracování
hlavních, běžných a mimořádných mostních
prohlídek, včetně zpracování přepočtu

zatížitelnosti a vypracování zjednodušené
projektové dokumentace.
Pětičlenná kontrolní skupina byla složená
ze zaměstnanců krajských odborů dopravy
a interního auditu a kontroly a jednoho
zástupce KSÚS. Nyní čeká KSÚS ještě další
hloubkový audit, přičemž krajský úřad se
chystá vypsat výběrové řízení na auditora
v nejbližších týdnech.
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Stavba Bezděčínské spojky se přiblížila
Vybudování Bezděčínské spojky, která má
zrychlit železniční spojení Prahy, Mladé
Boleslavi a severovýchodu Čech a zároveň
zpřístupnit centrum Boleslavi, je o krok blíže.
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo
6. Aktualizaci zásad územního rozvoje. Správa
železnic, manažer železniční infrastruktury, tak
může zahájit projektovou přípravu stavby.  
Vydání aktualizace spočívá ve vymezení
koridoru v úseku Nepřevázka–Mladá Boleslav

město. Krajský úřad se vypořádal s uplatněnými
stanovisky všech dotčených orgánů, vyhodnotil
výsledky projednání a zpracoval návrh
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení
připomínek, které byly zaslány dotčeným
subjektům.
Spojka, mimo jiné, pomůže přivést nákladní
dopravu ze železničního uzlu v Nymburce
k automobilce Škoda Auto. Vlaky se tak
vyhnou současné, sklonově náročnější trase

přes hlavní nádraží v mladoboleslavské
části Čejetičky. Bezděčínská spojka je
vedena z trati Nymburk–Mladá Boleslav.
U Nepřevázky se odpojuje a vede podél
dálnice D10. U Jemníku vznikne dlouhý pravý
oblouk, přičemž u Řepova vznikne další, levý,
kterým bude spojka navázána na železnici do
Dolního Bousova. Součástí nové dvoukolejné
trati bude i nová stanice Mladá Boleslav
východ.  

Představujeme komise a výbory
Finanční výbor
Středočeský kraj s rozpočtem přes 40 mld. ročně musí provádět důslednou kontrolu financí
Finanční výbor ZSK je poradní orgán
zastupitelstva a má na starosti kontrolu
hospodaření kraje a jeho příspěvkových
organizací. Tento výbor je jedním ze třech ze
zákona povinně zřizovaných výborů. V jeho
kompetenci je provádět kontrolu hospodaření
kraje a jeho příspěvkových organizací.  

Finanční výbor na základě svých zjištění
prosazoval v KSÚS již před několika lety
provedení hloubkového forenzního auditu.
Tento forenzní audit nebyl dosud proveden.
O tom, že je nutné ho provést, svědčí ale dva
zásahy NCOZ i to, že poslední dva ředitele této
příspěvkové organizace vyšetřuje policie.  

Středočeský kraj má v současné době roční
rozpočet přes 40 miliard korun, a to už je
suma, u které je potřeba provádět důslednou
pravidelnou kontrolu toho, jak se tyto peníze
utrácejí. Právě důraz na kontrolní mechanismy
a pečlivé kontroly hospodaření či kontroly při
zadávání veřejných zakázek jsou priority, které
Finanční výbor dlouhodobě prosazuje.  

Vítám proto rozhodnutí Rady SK, že forenzní
audit v KSÚS bude proveden. Nyní bude
velmi záležet jednak na pečlivém zadání
tohoto auditu, a také na tom, jak bude
firma, která bude audit provádět, pečlivá
a důsledná. Víme, že jedinou cestou je
provádět kontroly zakázek přímo na místě,
protože administrativně jsou zakázky docela
dobře vedené. Není možné, aby se zjistilo
při náhodné kontrole, že některé práce byly
pouze vyfakturovány a zaplaceny, ale nebyly
provedeny. Toto jsou důsledky zanedbané
kontroly. Věřím, že po provedení forenzního
auditu to bude již minulostí.   

Kdo sleduje dění na Středočeském kraji, ten
ví, že právě na popud Finančního výboru byly
provedeny některé kontroly například v KSÚS,
což je příspěvková organizace SK s největším
ročním rozpočtem – přes pět miliard.

Finanční výbor by se nyní chtěl zaměřit na
prosazování důslednější kontroly hospodaření
kraje a jeho PO ze strany vedení kraje. Považuji
například za důležité, aby tři největší PO kraje
byly kontrolovány Odborem kontroly pravidelně,
minimálně jednou ročně.  
Rozhodování SK ohledně financí je věcí
politickou. Odpovědnost, zda půjdou peníze do
školství či na silnice či do zdravotnictví, je plně
v kompetenci Rady kraje a Zastupitelstva kraje.
Finanční výbor chce klást důraz a prosazovat,
aby kontroly hospodaření s krajskými penězi
byly prováděny pravidelně a důsledně.  

Ing. Michael Pánek  
Předseda Finančního
výboru Zastupitelstva
Středočeského kraje

Informace z ostatních odborů
ODBOR KULTURY
Destinační management a jeho význam pro obce
Hlavním úkolem destinačního managementu je smysluplné usměrňování
rozvoje cestovního ruchu. Ten je sice širokou veřejností často považován
za poslání a srdeční záležitost, přesto je žádoucí, aby s jeho rozvojem
pomáhala profesní organizace, která má k jeho řízení všechny předpoklady.
Co je to vůbec destinační management a jaký pozitivní dopad pro obce
může mít? Destinační management usiluje o to, aby se cestovní ruch
rozvíjel udržitelným způsobem a přínosy, které z něj plynou pro obce nebo
podnikatele, nebyly vykoupeny neúměrnou zátěží na životní prostředí
a infrastrukturu nebo negativním vlivem na životy místních obyvatel.
Jak mohou „destinačky“ obcím dále pomoci?
Jsou schopné jim usnadnit strategické plánování rozvoje území
včetně infrastruktury ve vazbě na cestovní ruch a poskytnout užitečné

Vrch Plešivec, foto: Ondřej Burda
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poradenství, a to zejména díky přehledu o území a partnerech,
kteří na území působí. Vždy se také hodí jejich ekonomický přínos
– díky sdružení prostředků s dalšími partnery dokáží obcím ušetřit
a zefektivnit náklady na marketing.  
Na národní úrovni u nás destinační management reprezentuje
agentura CzechTourism. Na krajské úrovni ve středních Čechách od

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

roku 2017 úspěšně funguje Středočeská centrála cestovního ruchu.
Na oblastní úrovni máme v současné době devět certifikovaných
organizací, a to pro turistické oblasti Berounsko, Brdy a Podbrdsko,
Český ráj, Kladensko Slánsko, Kraj blanických rytířů, Kutnohorsko,
Kolínsko, Pojizeří a Polabí, Posázaví a Toulava. Turistické oblasti
Mělnicko a Kokořínsko o certifikaci usilují.

ODBOR BEZPEČNOSTI A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
Pozvánka na seminář a konferenci
Nynější společnost se nachází ve velice turbulentním období. Bezpečnost
se stává mnohem více v soudobé společnosti relevantním pojmem,
neustále se dynamicky vyvíjí, nestagnuje, nýbrž představuje živý
organismus. Středočeský kraj proto připravil odborný seminář Aktuální
bezpečnostní hrozby optikou Středočeského kraje, prevence především.
Koná se 3.–4. 11. 2022, v hotelu Lions v Nesuchyni. Seminář představuje
jakýsi stručný exkurz a pohled na současné nejpalčivější bezpečnostní
výzvy optikou odborníků ze státní správy, významných zástupců
akademické sféry, a také bezpečnostní komunity.  
Kraj zároveň připravuje XIII. Adiktologickou konferenci s názvem
Čtvrtstoletí (proti)drogové politiky ve Středočeském kraji. Akce je určena
místním koordinátorům protidrogové prevence, manažerům prevence
kriminality na místní úrovni ORP a všem majícím zájem o protidrogovou
prevenci a oblast adiktologie. Konference se koná 4.-5. 10. 2022 v hotelu
Lions v Nesuchyni. Registrovat se můžete na TOMTO ODKAZU.  
Pro další dotazy je možné kontaktovat pana Filipa Gundzu, vedoucího
oddělení prevence kriminality Středočeského kraje (607 050 664,
gundza@kr-s.cz).  

KRAJSKÝ ÚŘAD

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ  
Otevřena výzva na podporu sociální práce
pro obce, kraje a DSO
Ministerstvo práce a sociálních
věcí (MPSV) vyhlásilo v rámci
OPZ+ výzvu s názvem Podpora
sociální práce se zaměřením
na podporu výkonu sociální
práce. Na výzvu je vyčleněno
300 mil. Kč a oprávněnými
žadateli, kteří mohou předkládat
žádosti o podporu, jsou obce,
kraje a dobrovolné svazky obcí.
Rozpočet projektu se může
pohybovat od jednoho do
10 milionů korun. Zájemci budou
moci registrovat své žádosti do
21. 4. 2023. Maximální délka,
na kterou je možné projekt

naplánovat, je 36 měsíců. Hlavní
prioritou této nové výzvy je
personální posílení výkonu sociální
práce na krajích a obcích. Důraz je
kladen na zvýšení profesionálního
výkonu sociální práce jak u nových,
tak stávajících sociálních
pracovníků.  
Pro bližší informace či konzultaci
žádostí o podporu je možné se
obrátit na Terezu Caklovou (tereza.
caklova@mpsv.cz). K výzvě byl
zřízen diskuzní klub, kde je možné
podkládat dotazy, najdete jej
na adrese ZDE. Je viditelný po
přihlášení do účtu na esfcr.cz.

POZVÁNKA

XIII. ADIKTOLOGICKÁ
KONFERENCE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Hotel Lions, Nesuchyně
4.–5. října 2022
konference se koná pod záštitou
hejtmanky SČK
Mgr. Petry Peckové
Přihlásit se můžete ZDE
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Může se hodit
Rychle bez dluhů? Podořte Milostivé léto II
Lidé v exekucích mají opět možnost zbavit se dluhu vůči veřejnoprávním
subjektům za výhodných podmínek – dostanou možnost zaplatit pouze
jistinu, tedy původní dluh a jednorázový poplatek exekutorovi. Veškeré
úroky, poplatky advokátům či penále jim budou odpuštěny. Příležitost
vyřešit svízelnou situaci bude po dobu tří měsíců. Akce běží od
1. září 2022 do 30. listopadu 2022. Více na https://milostiveleto.cz/

Kraj na svých sítích nabízí tipy, jak šetřit energiemi
Rad, jak šetřit energiemi, je nyní ve veřejném prostoru nepočítaně.
Středočeský kraj se proto pokusil vyjít vstříc občanům a nabídnout
jim přehled v podobě seriálu tipů na opatření, která v podstatě nesníží
komfort života, ale mohou ušetřit stokoruny a někdy i tisícovky ročně.
Nazvali jsme to VÍTE, ŽE… Někdy je to opatření všeobecně známé, jindy
možná i překvapivé a třeba někoho inspiruje. Publikujeme každý den
jeden malý tip a ty číslujeme, aby je zájemci mohli na sítích dohledat.
Níže pár ukázek… a více na našich profilech na FACEBOOKU či
INSTAGRAMU. Ani my, ani odborníci, nevíme vše. Když vás napadne
nějaký trik, o který byste se chtěli podělit, určitě nám jen napište na
ptejtese@kr-s.cz.

Při komunikaci neslyšících s úřadem bude k dispozici tlumočník
Komunikovat s neslyšícími zcela bez bariér.
To je cílem spolupráce mezi Krajským úřadem
Středočeského kraje a obecně prospěšné
společnosti Tichý svět. Občanům s handicapem
sluchu bude sloužit řada novinek. Jednou
z nejvýraznějších změn v případě zjednodušení
komunikace, je zavedení tlumočnické služby
Tichá linka. Na webu krajského úřadu neslyšící
najdou tlačítko, které je propojí s tlumočníkem.

Tomu sdělí požadavky k vyřízení a tlumočník
zařídí vše ostatní. Zanedlouho kraj spustí nový
web úřadu, který bude zároveň optimalizován
i pro handicapované. Dále se úřad se
společností Tichý svět zavázal poskytnout
a zprostředkovat pracovní místa neslyšícím na
půdě úřadu. Součástí spolupráce je i poskytnutí
služby tlumočníka do českého znakového jazyka
pro potřeby vedení kraje.  

Díky projektu IKAP II si může školství v kraji dovolit třeba i festivaly virtuální reality
Kvalitu vzdělávání ve Středočeském kraji
pomáhá zvyšovat i projekt IKAP II. Kraj
na něj nyní získal druhou část zálohové
platby dotace ve výši 42,7 mil. korun. Do
projektu je zapojeno 55 organizací, 50 z
nich zřizuje Středočeský kraj.  
Významná část projektu je zaměřena na
podporu polytechnického vzdělávání a
rozvoj gramotnosti v oblasti digitálních
technologií. Obrovský úspěch mezi
našimi učiteli i žáky měly například

nedávné festivaly virtuální reality, kdy si
na několika školách vyzkoušeli názorné
ukázky využití tohoto dosud ne příliš
rozšířeného nástroje.  
Nedílnou součástí je také podpora aktivit,
které vedou k vytvoření podpůrných a
motivačních sítí pro žáky a studenty
ohrožené školním neúspěchem. Tím
se eliminují předčasné odchody ze
vzdělávání, tedy předcházet tomu, že děti
odejdou ze školy a na jinou už nejdou.

S terénní službou zvládnou lidé s mentálním postižením žít ve vlastním
Sociální služba Podpora samostatného bydlení poskytuje službu lidem
se zdravotním znevýhodněním. Pomáhá žít běžným životem ve vlastním
domově s cílem rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti, znalosti a
kompetence a posílit sebedůvěru při životě v jejich přirozeném prostředí.
Podpora samostatného bydlení Portus Praha pomáhá primárně klientům
s mentálním znevýhodněním ve Středočeském kraji v regionu Praha-západ.
Služba patří do kategorie terénních služeb, které pomáhají řešit
situaci člověka v jeho přirozeném prostředí. Lidem se zdravotním

znevýhodněním přichází asistent do jejich domovů pomáhat v těch
situacích, v kterých pomoc potřebují. Díky této pomoci v přirozeném
prostředí se mohou lidé s hendikepem vyhnout ústavní péči a přejít
přímo od rodiny do svého bytu nebo si najít byt a sdílet ho s dalším
spolubydlícím, pokud je pronájem bytové jednotky ekonomicky náročný.
Nejčastěji jde o pomoc s hospodařením s penězi, pomoc rozpočítat příjem,
pomoc s nákupem, s vařením, s cestováním, s doprovody na úřady, pomoc
v komunikaci s okolím, rodinou atd. V případě zájmu o službu či jen
informace, kontaktujte: Lucie Šišková, siskova@portus.cz, 773 920 994.
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Když si muzeum notuje s obcí  
Regionální muzeum Mělník je jednou
z příspěvkových kulturních institucí
Středočeského kraje. Vyjma historických
kočárků, či expozice vinařství nabízí svým
návštěvníkům možnost zavítat do unikátního
skalního obydlí ve Lhotce u Mělníka. A právě
s touto obcí, která je považována za vstupní
bránu do atraktivní CHKO Kokořínsko, již
drahně let udržuje muzeum velmi dobré vztahy.   

Přihlaste se
do projektů
Evropské komise  
V rámci projektu Science
meets Regions vyhlásilo
Společné výzkumné
středisko (JRC) Evropské
komise výzvu k vyjádření
zájmu zaměřenou
na propojení vědců
a politiků.  
Výzva je zaměřena na
orgány veřejné správy,
ale také na výzkumné
instituce a univerzity,
které chtějí přispět
k posílení komunikace
mezi vědou a politikou.
Uzávěrka výzvy je
23. září 2022. Veškeré
detaily a aplikační
formulář naleznete na
WEBU KOMISE.
Dále je možné podepsat
Chartu mise adaptace na
změnu klimatu – Chartu
mise EU. Přihlášením
k získají regiony
a komunity příležitost
sdílet zkušenosti se
svými protějšky napříč
Evropou, a navíc
budou mít přístup ke
službám Platformy pro
implementaci mise, která
by měla začít fungovat
na začátku roku 2023.
Průzkum zájmu je nadále
otevřen ZDE.

Promyšlená participace přináší oběma
aktérům pozitiva především v podobě zdárně
realizovaných kulturních akcí jako je Den
lidové architektury s vystoupením folklorních
souborů, jarmarkem, exkurzí po památkách,
či divadlo. Muzeum, nedisponující vhodnými
venkovními prostory, využívá zdejší sportovní
areál pro divadelní představení v rámci
Středočeského kulturního léta, na něž získává
prostředky z rozvojových projektů zřizovatele.
Vztah k místu podporují muzejníci přednáškami
a workshopy s přitažlivými tématy, konanými
v novém komunitním centru. Muzejní edukátorka
udržuje kolektivní regionální povědomí
spoluorganizací poznávacích výletů do okolí.
Lhotecké rodiny s dětmi pak ve skále využívají
dětské edukační programy, či environmentální
Dny Země. Velkou oblibu u místních získal i zde
pořádaný Den s řemesly. Letos se staly obec
a muzeum partnery hudebního festivalu Country

Lhotka, obydlí a jeho okolí se staly dějištěm
Muzejní strašidelné noci s programem plným
pohádek, úkolů a zábavy převážně pro místní
rodiny s dětmi.   
Objeví-li se problémy, např. v minulosti
s parkováním neukázněných návštěvníků
pobočky, vstřícně se našla řešení v podobě
dopravního značení. Pružná komunikace probíhá
provázaností muzea a obce přes edukátorku,
která je současně zastupitelkou obce. Vztah
mělnického muzea a obce Lhotka představuje více
než partnerství, jež je motivátorem společných
zážitků, interakcí, podporující identitu místního
společenství, mezigenerační předávání kulturního
dědictví, nabídku smysluplného trávení volného
času i využití potenciálu veřejného prostoru.
Vztah, který je otevřený dalším zajímavým
výzvám.  
Jitka Králová
Regionální muzeum Mělník

Soutěž Úřad na cestě k rovnosti
Institut pro veřejnou správu v součinnosti
s Ministerstvem vnitra České republiky a Úřadem vlády
České republiky vyhlašují 16. ročník soutěže Úřad na
cestě k rovnosti na téma „Rovnost pohledem objektivu
– prezentace příkladů dobré praxe v procesu fungování
úřadů“. Cílem letošního ročníku je ponechat prostor
přihlášeným úřadům pro výstižnou prezentaci svých
úspěchů na poli rovných příležitostí ve vizuální podobě.
Přihlášené úřady obcí, měst a krajů se mohou prezentovat
třemi fotografiemi, které by měly nejlépe vystihovat téma,
jak obec/ město/ kraj přistupuje k rovným příležitostem.
Snímky doplňte krátkým doplňujícím textem o rozsahu
maximálně 1 A4, opatřete názvem, adresou a kategorií
obce (I., II., III. typu), jménem kraje a kontaktní osobou.

Své příspěvky můžete e-mailem zasílat do 25. září 2022 na
e-mail j.cas@institutpraha.cz (739 049 151). Slavnostní
vyhlášení vítězů a předání ocenění nejlepším vybraným
úřadům je předběžně plánováno na listopad letošního roku.
Zadání je pro všechny obce/města/kraje stejné:
• Foto, které nejlépe vystihuje, co jste za poslední rok
dokázali v pracovní, sociální, bezpečnostní, sportovní,
kulturní oblasti;
• co považujete za svůj úspěch, který byste rádi
prezentovali;
• co byste mohli uvést jako skvělý příklad, kterým
byste mohli inspirovat ostatní úřady v oblasti rovných
příležitostí. Více informací ZDE.
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Představujeme obce Středočeského kraje
Doba koronavirová v životě středočeských obcí  – 7. část: Kněžice
V Kněžicích za pandemie zvládli zrekonstruovat Společenský dům i vybudovat sociální bydlení
Spolek pro obnovu venkova Středočeského kraje se rozhodl
vyhlásit anketu Koronavirová doba v životě středočeských
obcí, jako náhradu za soutěž Vesnice roku v Programu obnovy
venkova, zrušenou v letech 2020 a 2021 v důsledku vládních
opatření proti šíření nemoci covid. S přehlídkou zajímavých
projektů, které se uskutečnily během tohoto období v některých
obcích našeho kraje, vás postupně seznamujeme v tomto seriálu.
Tentokrát se představí obec Kněžice.
Kněžice leží na severovýchodním okraji Středočeského kraje v okrese
Nymburk nedaleko Městce Králové v úrodné rovinaté krajině Polabí.
Poprvé zmiňovány v historických pramenech jsou roku 1295.
Obec systematicky pečuje o své životní prostředí, a to nejen
například plánovitou výsadbou stromů, ale proslulou se stala
zejména projektem „Energeticky soběstačná obec Kněžice“,
jehož podstatou byla výstavba a zprovoznění bioplynové stanice
zpracovávající speciálními technologiemi biologický odpad
a produkující z obnovitelných zdrojů bioplyn, elektřinu a horkou
vodu. Díky těmto aktivitám Kněžice obdržely mimo jiné Sluneční
cenu EUROSOLAR 2012 a roku 2013 se umístily na 1. místě ENERGY
GLOBE AWARD CR 2013 v kategorii obec. Kromě toho v témže roce
získaly Oranžovou stuhu a v roce 2014 Zlatou stuhu za vítězství
v krajském kole soutěže Vesnice roku.
Obec s přibližně pěti sty obyvateli žije bohatým společenským
životem a všechny obecní spolky i organizace v každé ze
tří místních částí dobře spolupracují navzájem i s obecním
zastupitelstvem. Sbory dobrovolných hasičů, klub sportovních
rybářů i myslivecké sdružení a sportovci pravidelně připravují pro
své občany kulturní a společenské akce. Místní soubor mažoretek
POMNĚNKY TJ Sokol Kněžice vystupuje nejen při těchto akcích, ale
také se účastní soutěží a přehlídek. Kromě toho obec zajišťuje péči
o seniory v domě s pečovatelskou službou, v jehož areálu se nachází
též společensky využitelný pavilon služeb. Tradiční oblíbenou
regionální specialitou jsou zde koláče řepánky a bramborové
placky s řepným sirupem (tzv. sirobem) připravované podle starých
receptů, které nesmí chybět na žádné místní oslavě.
Projekty uskutečněné v obci Kněžice během koronavirové
pandemie
Rekonstrukce Společenského domu
– termín dokončení 12. 3. 2021
Uskutečnila se rekonstrukce bývalé hospody na Společenský dům,
při tom byl upraven a zmodernizován velký sál, zcela přestavěno
bylo podkroví, kde vznikla klubovna pro mládež 15+ a současně
došlo k výstavbě nového krovu i střechy.

Dům pro sociální bydlení
Podařilo se vybudovat jednoduchý přízemní dům s šesti bytovými
jednotkami, jenž by měl sloužit k dlouhodobému nájemnímu bydlení
osobám v bytové nouzi, které jsou v ekonomicky produktivním věku,
nemají ve vlastnictví nemovitost určenou k bydlení a splňují další
stanovené podmínky.

Pořízení kolového traktoru
Moderní traktor New Holland
T6.180 je mimo jiné využíván
k pohonu mobilního štěpkovacího
stroje, který slouží pro zpracování
těžebních dřevních zbytků v obcí
obhospodařovaných lesích a následně
zužitkovaných jako topivo do
speciálního kotle na biomasu.
Pro tyto účely je traktor vybaven
dostatečně výkonným motorem, má ochrannou konstrukci pro obsluhu
a je šetrný k životnímu prostředí, zejména z hlediska ochrany půdy.  

Milan Kazda, starosta obce Kněžice

Informace o krajském 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.

