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Z webových stránek MAS PODLIPANSKO
Přijali jsme 1 žádost do 13. výzvy MAS – IROP Doprava
MAS Podlipansko přijalo do 13. Výzvy MAS Podlipansko IROP, zaměřené na DOPRAVU, 1
projekt v celkové výši způsobilých výdajů 1,5 mil. Kč.
Co bude nyní dál probíhat a čemu je nutné tuto projektovou žádost podrobit? Dočtete se
v na našich webových stránkách.
https://podlipansko.cz/mas-podlipansko/co-je-noveho/336-prijali-jsme-1-projekt-do-13vyzvy-mas-irop
Vyhlášena 5. výzva MAS – PRV Zemědělci
Zaměřuje se na investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a
školkařskou produkci, pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu včetně traktorů,
nákup nemovitosti - tvoří maximálně 10 % projektu.
https://podlipansko.cz/pro-zadatele-o-dotace2/dotacni-vyzvy-mas/46-prv/55-3-1zemedelci/94-zemedelci-5-vyzva-prv
Vyhlášena - 5. výzva MAS - PRV Občanská vybavenost na venkově
Zaměřuje se na mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, kulturní a spolková zařízení
včetně knihoven.
https://podlipansko.cz/pro-zadatele-o-dotace2/dotacni-vyzvy-mas/46-prv/90-3-11obcanska-vybavenost-na-venkove/95-obcanska-vybavenost-na-venkove-5-vyzva-prv
Pronájem mobiliáře
Nabízíme možnost zapůjčení mobiliáře, konkrétně se jedná o párty stany, prodejní stánky a
pivní sety. Více informací se dozvíte na našich stránkách.
https://podlipansko.cz/nase-projekty/77-regionalni/154-zapujceni-mobiliare-z-projektu-zapoklady-venkova

Z webových stránek MD
Dopravci postupně posilují železniční spoje
České dráhy a další dopravci v koordinaci s Ministerstvem dopravy postupně posilují v spoje
ve veřejné železniční dopravě, které byly vlivem protiepidemických opatření omezeny.
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Dopravci-postupne-posiluji-zeleznicnispoje?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy
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Koupili jste si dálniční známku na neexistující SPZ? O peníze nepřijdete
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) připravil způsob, jak si řidiči, kteří při nákupu
dálniční známky omylem zadali neexistující SPZ, mohou zažádat o vrácení úhrady. Od 19.
dubna 2021 tak mohou požádat o vrácení peněz ti, kteří chybně zadali stát registrace vozidla
nebo třeba zaměnili nulu za písmeno O.
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Koupili-jste-si-dalnicni-znamku-naneexistujici-SP?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy

Z webových stránek MMR
Digitalizace stavebního řízení spolu s novým zákonem výrazně zrychlí povolování staveb
Na téma digitalizace stavebního řízení na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) debatovali
hosté konference Digitalizace ve stavebnictví II, kterou pořádala společnost CEEC Research.
MMR už letos hodlá spustit první elektronické služby. Další dobrou zprávou je, že se nám na
digitalizaci stavebního řízení a územního plánování podařilo zajistit financování z evropských
dotací.
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/klara-dostalova-digitalizace-stavebniho-rizenispo
Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o podpoře regionálního rozvoje
Poslanecká sněmovna ČR schválila novelu zákona o podpoře regionální rozvoje, kterou
předložila ministryně Klára Dostálová. Novela ruší Regionální rady a nastavuje lepší
podmínky pro čerpání evropských dotací v letech 2021 – 2027.
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/poslaneckou-snemovnou-prosla-novelazakona-o-podpo
MMR spustilo systém pro sběr projektových záměrů
Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), který
bude centrálním místem pro průběžný sběr, správu a ukládání projektových záměrů z celé
České republiky a stane se tak jednou velkou základnou pro projekty Národního investičního
plánu, ale i projekty menšího rázu. Prostřednictvím těchto dat dojde také k efektivnějšímu
zacílení dotačních titulů.
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-spustilo-system-pro-sber-projektovychzameru
Dostálová: Koncepce určuje trendy bydlení v dalších letech
Ministryně Klára Dostálová na jednání vlády představila Koncepci bydlení České republiky
2021+. Dokument, který byl vládou schválen, shrnuje současnou situaci a přichází s řešením
současných problémů v oblasti bydlení.
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/dostalova-koncepce-urcuje-trendy-bydleni-vdalsich
Letos přináší soutěž Chytrá města 2021 novinku v podobě projektu Smart City Hub
Letos se již popáté v Česku uskuteční národní soutěž CHYTRÁ MĚSTA 2021, v níž se opět
mohou mezi sebou poměřit zajímavá řešení, ať již v podobě projektů, modelů nebo vizí.
Soutěž CHYTRÁ MĚSTA v každém svém ročníku propagovala a podporovala využití
inovativních postupů a moderních technologií, které mají přinést veřejnosti zkvalitnění života
v regionech, krajích, městech a obcích a nejinak tomu bude také v letošním ročníku.plánu,
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ale i projekty menšího rázu. Prostřednictvím těchto dat dojde také k efektivnějšímu zacílení
dotačních titulů.
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/letos-prinasi-soutez-chytra-mesta-2021novinku-v-p
IROP investuje do bezpečí a zdraví lidí na regionálních silnicích po celé republice
Integrovaný regionální operační program (IROP) k dnešnímu dni poskytl dotaci 981
projektům za více než 44,5 miliardy korun zaměřeným na modernizaci nebo budování silnic
II. a III. třídy, modernizaci přestupních terminálů nebo budování cyklostezek a
bezpečnostních opatření pro chodce a cyklisty. Dokončeno bylo téměř 680 projektů za
necelých 24 miliard.
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-irop-investuje-do-bezpeci-a-zdravi-lidina-reg

Z webových stránek MV
Parlament schválil novelu volebního zákona
Senát schválil nová pravidla pro výpočet výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Novela
volebního zákona prošla ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou a zachovává 14
volebních krajů. Na přípravě zákona se podílelo také Ministerstvo vnitra.
https://www.mvcr.cz/clanek/parlament-schvalil-novelu-volebniho-zakona.aspx
Cisternové stříkačky nebo nový automobilový polygon.
Nová technika i nové projekty. To vše policii i hasičům umožní financovat 3,7 mld. Kč z
nového evropského nástroje REACT-EU, který vznikl v reakci na pandemii covid-19. Navýšení
prostředků se podařilo vyjednat Ministerstvu vnitra.
https://www.mvcr.cz/clanek/cisternove-strikacky-nebo-novy-automobilovy-polygonministerstvo-vnitra-vyjednalo-navic-3-7-mld-kc-z-prostredku-eu-pro-policii-a-hasice.aspx

Z webových stránek MF
Bytová družstva o svůj nárok na převod obecních bytů z majetku samospráv nepřijdou
Převody obecního majetku na bytová družstva či nájemce lze podle resortů vnitra, financí a
místního rozvoje vyřešit v rámci současně platných právních norem. Problematika převodů
se týká bydlení, které v letech 1997 až 2007 vybudovaly samosprávy za pomoci dotace ze
Státního fondu rozvoje bydlení. K usnadnění převodů by mělo přispět i osvobození od daně z
příjmu.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/bytova-druzstva-o-svuj-narok-naprevod-o-41500
Změnu pravidel spolufinancování projektů z EU schválila vláda
Přechod do nového programového období 2021-2027 pro projekty financované z prostředků
EU s sebou přináší nová pravidla spolufinancování. Změna souvisí se zvýšením bohatství
České republiky a jednotlivých jejích regionů, protože na projektech financových z
prostředků EU se evropské peníze podílejí vždy právě podle rozvinutosti příslušných území.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/zmenu-pravidel-spolufinancovaniprojektu-40556
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Z webových stránek MPSV
Pečující mohou požádat ÚP ČR o kód na očkování
V období od 3. 5. do 15. 6. 2021 mohou lidé, kteří jsou zavedeni v systému Úřadu práce ČR
jako pečující o osoby ve III. nebo IV. stupni závislosti u příspěvku na péči, požádat ÚP ČR o
přidělení unikátního kódu na očkování proti nemoci COVID-19.
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pecujici-mohou-pozadat-up-cr-o-kod-na-ockovani
Senát dal zelenou „Izolačce“ do konce června
Senátoři schválili návrh naprodlouženívyplácenímimořádného příspěvku pro zaměstnance
vkaranténě a izolaci –tzv.Izolačky–až do konce červnaletošního roku.
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/28_04_2021_TZ_prodlouzeni_Izolacky_S
enat.pdf/
Z webových stránek MŽP
Nová metodika k povolování kácení dřevin mimo les a další pokyny v čerstvém dubnovém
Věstníku MŽP
Ministerstvo životního prostředí právě vydalo na svých webových stránkách další, v pořadí
čtvrté číslo Věstníku MŽP v tomto roce.
https://www.mzp.cz/cz/news_210429_vestnik_2021_duben
Výsadbu stromů opět podpoříme v červnu, aktuální výzva je vyčerpána
V české krajině porostou nově desítky tisíc listnatých stromů. Lidé aktivně využívali dotace na
jejich sázení, dotační výzvu je kvůli vyčerpání přidělených peněz uzavřena. Již letos v červnu
přispějeme k "Sázíme budoucnost" novou dotační výzvou.
https://www.mzp.cz/cz/news_20210414-Vysadbu-stromu-opet-podporime-v-cervnu

Z webových stránek MZe
Začíná platit novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Od 12.5.2021 začíná platit novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Novela
přináší dlouho diskutovaný zákaz prodeje tzv. potravin dvojí kvality. Potraviny s odlišnými
vlastnostmi již nebudou smět být spotřebiteli stejně prezentovány a to pod pokutou až do
výše 50 milionů korun. Zákaz bude kontrolovat Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_zacina-platit-novelazakona-o.html
Z webových stránek SMS ČR
Rušení stavebních úřadů - ponechání státního úřadu v budově
Dotazník zjišťující stanovisko samospráv k případnému rušení stavebního úřadu a jeho
následného ponechání si ve své budově, navazoval na anketu zjišťující postoj zaměstnanců
stavebních úřadů k přechodu do státního úřadu.
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/2674-ruseni-stavebnich-uradu-ponechani-statnihouradu-v-budove
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Konzervace tratí z pohledu obcí
Poslanecký návrh novely zákona o drahách č. 266/94 Sb. poslance Martina Kolovratníka
projednaný hospodářským výborem sněmovny byl podán v turbulentní době, kdy veřejnost
upínala svou pozornost jinými směry.
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/2665-konzervace-trati-z-pohledu-obci
Formální náležitosti petic a jejich vyřizování
V souvislosti s obnovením prezenčního vzdělávání dětí v mateřských školách a žáků prvního
stupně základních škol jsme z území obdrželi informace o peticích nespokojených rodičů
žáků.
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/2656-formalni-nalezitosti-petic-a-jejich-vyrizovani

Z webových stránek Středočeského kraje
Středočeské CityElefanty nabídnou nově Wi-Fi
České dráhy provozují v Praze a Středočeském kraji celkem 70 jednotek CityElefant, které
zajišťují příměstskou dopravou v okolí metropole. Jejich modernizace je v plném proudu, ve
vylepšených vlacích budou moci cestující nově zdarma využít připojení k internetu přes WiFi, zásuvky pro dobíjení drobné elektroniky a další prvky výbavy.
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/tiskove-informace/aktuality/-/blogs/stredoceske-cityelefanty-nabidnou-nove-wifi?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Ftiskoveinformace%2Faktuality%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolu
mn-2%26p_p_col_count%3D1

Nestihli jste webinář ke krajským dotacím pro města a obce v roce 2021? Máme pro vás
záznam
Ve čtvrtek 22.dubna 2021 proběhl v budově Krajského úřadu Středočeského kraje Webinář k
vybraným aktuálně vyhlášeným krajským dotacím v roce 2021 pro města a obce
Středočeského kraje. Webinář vysílaný online proběhl za účasti paní hejtmanky Petry
Peckové, jejího náměstka Jiřího Snížka a garantů jednotlivých dotačních titulů. Záznam z
webináře je k dispozici na tomto odkazu. (https://vimeo.com/534393046)
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/tiskove-informace/aktuality/-/blogs/nestihli-jste-webinar-ke-krajskym-dotacim-pro-mesta-aobce-v-roce-2021-mame-pro-vas-zaznam?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Ftiskoveinformace%2Faktuality%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolu
mn-2%26p_p_col_count%3D1

Středočeský kraj chce znovu pomoci s financováním školních obědů
Stejně jako v předchozích letech středočeští zastupitelé schválili zapojení Středočeského
kraje do projektového záměru „Obědy do škol ve Středočeském kraji IV“ pro školní rok
2021/2022. Podle předpokladů bude do projektu zapojeno celkem 1 340 dětí. Projektovou
žádost předloží kraj prostřednictvím Odboru projektového řízení do již vyhlášené výzvy č.
30_21_011 v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/tiskove-informace/aktuality/-/blogs/stredocesky-kraj-chce-znovu-pomoci-s-financovanimskolnich-obedu?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Ftiskoveinformace%2Faktuality%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolu
mn-2%26p_p_col_count%3D1

Zastupitelé schválili 100 milionů korun v novém fondu na zlepšení kvality krajských silnic
Novým fondem, v němž budou moci obce a dobrovolné svazky obcí žádat o finanční podporu
Středočeského kraje, bude dotační titul zaměřený na kompletní opravy povrchů silnici ve
městech a obcích po výkopech inženýrských sítí. „K dispozici bude v tomto Středočeském
Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury celkem 100 milionů korun. Žádosti o
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finanční podporu budou moci žadatelé zasílat od 30. června do 30. 9. 2021,“ říká náměstek
pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN).
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/tiskove-informace/aktuality/-/blogs/zastupitele-schvalili-100-milionu-korun-v-novem-fondu-nazlepseni-kvality-krajskych-silnic?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Ftiskoveinformace%2Faktuality%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolu
mn2%26p_p_col_count%3D1%26_33_advancedSearch%3Dfalse%26_33_keywords%3D%26_33_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur
%3Dfalse%26_33_cur%3D2%26_33_struts_action%3D%252Fblogs%252Fview%26_33_andOperator%3Dtrue

Bude mít středočeská policie nový polygon a střelnici pro výcvik policistů v Sadské?
Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) a radní pro majetek Libor Lesák (ODS)
přijali pozvání ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje generála Václava
Kučery do areálu Školního policejního střediska Sadská. Návštěvy se zúčastnili i vedoucí
Odboru bezpečnosti a krizového řízení Středočeského kraje Pavel Baláž a vedoucí Odboru
majetku Jaroslav Řikovský.
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/tiskove-informace/aktuality/-/blogs/bude-mit-stredoceska-policie-novy-polygon-a-strelnici-provycvik-policistu-v-sadske-?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Ftiskoveinformace%2Faktuality%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolu
mn2%26p_p_col_count%3D1%26_33_advancedSearch%3Dfalse%26_33_keywords%3D%26_33_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur
%3Dfalse%26_33_cur%3D2%26_33_struts_action%3D%252Fblogs%252Fview%26_33_andOperator%3Dtrue

Kraj chce podpořit rozvoj cyklistické dopravy 18,5 miliony Kč
Středočeský kraj vyhlásil dne 12. 4. 2021 Program pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje na výstavbu cyklistické infrastruktury. Dotace primárně poskytne na
výstavbu cyklostezek na dálkových páteřních cyklotrasách, které kraj spojují se sousedními
kraji. Dále budou poskytovány dotace na cyklostezky na regionálních páteřních cyklotrasách,
které procházejí několika městy, nebo vedou z území kraje do Prahy. O dotace z Programu,
na nějž kraj vyčlenil 18,5 milionu Kč, mohou obce žádat od 10. 5. do 30. 7. 2021.
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/tiskove-informace/aktuality/-/blogs/kraj-chce-podporit-rozvoj-cyklisticke-dopravy-18-5-milionykc?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Ftiskoveinformace%2Faktuality%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolu
mn2%26p_p_col_count%3D1%26_33_advancedSearch%3Dfalse%26_33_keywords%3D%26_33_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur
%3Dfalse%26_33_cur%3D3%26_33_struts_action%3D%252Fblogs%252Fview%26_33_andOperator%3Dtrue

Z webových stránek d Test

Ve Velké Británii recyklují roušky
Ve Spojeném království začali používat speciální nádoby na použité jednorázové roušky.
Usnadní to jejich recyklaci a přispěje k ochraně životního prostředí.
https://spotrebitele.dtest.cz/clanek-8728/ve-velke-britanii-recykluji-rousky

…… ………………………………………………………………
Informace jsou čerpány z webů MAS Podlipansko, SMO, MMR, MV, MF, MPSV, MŽP, MD,
MZe, dTest a Středočeského kraje.
Pokud Vám v tomto Zpravodaji chybí informace o tématu, které je pro Vás důležité nebo by
bylo pro obce užitečné, budeme rádi za Vaše případné připomínky zaslané na níže uvedenou
mailovou adresu. Děkujeme a přejeme příjemný den.
Za tým MAS Podlipansko,
Eva Medunová
podlipanskomas@gmail.com
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