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Z webových stránek MAS PODLIPANSKO
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
Na výzkum a inovace v dopravě jde přes 1,3 miliardy korun, podpora bude pokračovat i
nadále
Více než 1,3 miliardy korun jde na podporu vědy a výzkumu v dopravě a mobilitě. Peníze
získalo 118 projektů zaměřených na inovace. Podpora bude pokračovat i nadále, a to s
důrazem
na
bezpečnou
mobilitu,
její
automatizaci
nebo
modernizaci.
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Na-vyzkum-a-inovace-v-doprave-jdepres-1,3-miliard?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy
Přehlednější bodový systém nebo možnost řídit od 17 let. Novinky míří k připomínkám
Novela zákona o silničním provozu umožňuje řídit vozidlo pod dohledem mentora od 17 let,
zavádí řidičský průkaz na zkoušku a zpřehledňuje sazby bodů podle závažnosti spáchaného
přestupku. Návrh změn posílá ministerstvo dopravy do připomínkovacího řízení. Novinky by
mohly platit od roku 2024.
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Moznost-ridit-od-17-let,-ridicak-nazkousku-a-preh?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy
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Z webových stránek MMR
Bartoš: Pro MMR jsem získal navíc 2,75 mld. Kč. Pomůžeme oblastem postiženým živelními
pohromami
Vláda dnes schválila novelu zákona o státním rozpočtu pro letošní rok. Místopředsedovi
vlády pro digitalizaci a ministrovi pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi se podařilo pro svůj resort
získat navíc 2,75 miliardy korun na již připravené projekty. Pomoci se díky těmto financím
dočkají nejen oblasti postižené živelními pohromami.
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-pro-mmr-jsem-ziskal-navic-2,75-mldkc-pomuz
MMR: Prvním čtením prošel návrh zákona na přesné a jasné vyúčtování za teplo a teplou
vodu
Prvním čtením dnes prošel v Poslanecké sněmovně návrh zákona, díky kterému budou lidé
dostávat přesné a jasné informace o spotřebě tepla a teplé vody. Jde o transpozici EU
směrnice do českého práva. Zprávy o vyúčtování budou občanům doručovány v minimálně
měsíčních intervalech.
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-prvnim-ctenim-prosel-navrh-zakona-napresne-a

Z webových stránek MV
900 mil. Kč z fondů EU. Policie získá další prostředky např. na boj s kyberkriminalitou
Mezi další zásadní cíle schváleného operačního programu patří posilování mezinárodní
policejní spolupráce v souvislosti s terorismem a závažnou organizovanou přeshraniční
trestnou činností, a to nejen mezi složkami členských států EU, ale i se třetími zeměmi. Část
prostředků Česko využije na plnění požadavků souvisejících s úpravou unijních informačních
a komunikačních systémů, které mimo jiné povede ke zlepšení sběru, zpracování a výměny
dat mezi partnery na evropské úrovni s cílem posílit boj se závažnou trestnou činností.
https://www.mvcr.cz/clanek/900-mil-kc-z-fondu-eu-policie-ziska-dalsi-prostredky-napr-naboj-s-kyberkriminalitou.aspx
10 tisíc právních předpisů na jednom místě. Vyhlášky obcí a krajů jsou už půl roku online
Od ledna letošního roku, kdy Ministerstvo vnitra spustilo eSbírku právních předpisů
územních samospráv, do ní obce a kraje vložily 9 409 právních předpisů. Z toho 7 856 tvoří
obecně závazné vyhlášky, zbytek pak různá nařízení. Lidé tak na adrese
https://sbirkapp.gov.cz/ mají možnost na jednom místě ihned po zveřejnění zjistit, jaká
pravidla v obci platí např. v oblastech nočního klidu nebo třeba u místních poplatků.
https://www.mvcr.cz/clanek/10-tisic-pravnich-predpisu-na-jednom-miste-vyhlasky-obci-akraju-jsou-uz-pul-roku-online.aspx
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Z webových stránek MF
Sněmovna ve 3. čtení schválila úsporu 14 mld. Kč v platbách za státní pojištěnce
Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Novela snižuje měsíční platbu ze státního rozpočtu za tzv. státní pojištěnce z 1 967 Kč na 1
487 Kč. Průměrná měsíční platba za celý rok 2022 tak dosáhne výše 1 767 Kč, čímž zůstane
zachována na úrovni roku 2021.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/snemovna-ve-3-cteni-schvalilausporu-14-47432
Čistá pozice ČR vůči EU dosáhla v pololetí 23,5 miliardy, celkem ČR získala již přes bilion
korun
V prvním pololetí roku 2022 přesáhly příjmy České republiky z Evropské unie naše odvody do
evropského rozpočtu o 15,8 mld. Kč, při započtení příjmů z Nástroje EU na podporu oživení
pak 23,5 mld. Kč. ČR tak nadále zůstává čistým příjemcem evropských peněz a od svého
vstupu do EU v roce 2004 získala již přes 1 bilion korun.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/cista-pozice-cr-vuci-eu-dosahla-vpolole-48344

Z webových stránek MPSV
Začal se vyplácet jednorázový příspěvek na dítě, požádat bude možné od poloviny srpna
První příspěvky na dítě ve výši 5 000 korun se začaly vyplácet. Týká se to všech, kteří v červnu
měli nárok na přídavky na děti a splňují podmínky nároku na jednorázový příspěvek. Peníze
lidé dostanou na účty nejpozději v průběhu srpna. Ostatní si o příspěvek mohou požádat od
15. srpna.
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zacal-se-vyplacet-jednorazovy-prispevek-na-dite-pozadatbude-mozne-od-poloviny-srpna
Důchodci si od ledna opět polepší, tentokrát v průměru minimálně o 850 korun. Nově se
bude vyplácet i výchovné
Již nyní je podle údajů ČSÚ o růstu cen za červen zřejmé, že od ledna 2023 čeká příjemce
důchodů další zvýšení. V průměru by mělo dosáhnout přinejmenším 850 korun, přičemž se
tentokrát zvedne jak základní výměra (částka, která se vyplácí všem ve stejné výši), tak i
procentní výměra, která je závislá na délce pojištěné doby a výši výdělků. Přesné částky a
procentní nárůsty budou známy v září 2022, kdy bude podle vývoje mezd za první pololetí
roku 2022 určeno rozdělení valorizace mezi základní a procentní výměru.
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/duchodci-si-od-ledna-opet-polepsi-tentokrat-v-prumeruminimalne-o-850-korun-nove-se-bude-vyplacet-i-vychovne
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Z webových stránek MŽP
Další finanční injekci do vody, úspor energií a jejích nových obnovitelných zdrojů nebo
odpadů pustí nový Operační program Životní prostředí
V srpnu startuje nový Operační program Životní prostředí, který nabídne 61 miliard korun
především obcím a krajům, ale i firmám a domácnostem. Desítky miliard investic míří
například na rekonstrukce a snižování spotřeby energií veřejných budov, ochranu přírody a
městskou zeleň nebo budování nových zdrojů obnovitelné energie. Největší část dotací
půjde na hospodaření s vodou v obcích, výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod nebo
modernizace vodovodů a nové zdroje pitné vody.
https://www.mzp.cz/cz/news_20220725-Dalsi-financni-injekci-do-vody-uspor-energii-ajejich-novych-obnovitelnych-zdroju-nebo-odpadu-pusti-novy-Operacni-program-Zivotniprostredi
Zájem o fotovoltaiku a tepelná čerpadla v programu Nová zelená úsporám dále roste
Nárůst zájmu o dotace na obnovitelné zdroje energie z programu NZÚ je kontinuální. Jak
však ukazují přiložené grafy přijatých žádostí, opravdu přelomovým obdobím byl podzim
2021. V důsledku krachu velkého dodavatele elektřiny a plynu a prudkého nárůstu cen
energií evidujeme od října loňského roku doslova raketový nárůst zájmu zejména o
fotovoltaiku a také i o tepelná čerpadla.
https://www.mzp.cz/cz/news_20220718-Zajem-o-fotovoltaiku-a-tepelna-cerpadla-vprogramu-Nova-zelena-usporam-dale-roste

Z webových stránek MZe
Méně chemie na našich polích. Spotřeba přípravků na ochranu rostlin loni klesla o 2,76 %.
Potvrdil se tak dlouhodobý trend v českém zemědělství
Zemědělci v roce 2021 spotřebovali o 2,76 % méně přípravků na ochranu rostlin než v
předešlém roce. Snížení způsobil vliv počasí, celoevropský zákaz některých látek, ale také
šetrnější způsoby obhospodařování zemědělské půdy. Údaje vyplývají z Výroční zprávy o
plnění Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů.
https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2022_mene-chemie-nanasich-polich-spotreba.html
Ministerstvo zemědělství varuje: lepicí pasti na hmyz můžou při nesprávném použití
neúmyslně zapříčinit týrání drobných obratlovců, hlavně ptáků
Ústřední komise pro ochranu zvířat Ministerstva zemědělství (MZe) přijala stanovisko, že
lepicí pasti pro hmyz musejí být použité a umístěné pouze tak, aby zabránily náhodnému
přilepení se obratlovců, zejména ptáků. V opačném případě jde o porušení zákona na
ochranu zvířat proti týrání a pachateli hrozí pokuta.
https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2022_ministerstvozemedelstvi-varuje-lepici.html
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Z webových stránek SMS ČR
Rozvoj sítí 5G na venkově a veřejná konzultace k intervenčním oblastem
Sdružení místních samospráv ČR dlouhodobě řeší pokrytí obcí internetem a mobilním
signálem a zastupuje obce při jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu, BCO a Českým
telekomunikačním úřadem. Díky dobře nastavené vzájemné spolupráci se již podařilo dát
mnoha obcím šanci na vybudování optických sítí a nyní se můžeme podílet na rozvoji sítí 5G
ve venkovských oblastech.
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/3016-rozvoj-siti-5g-na-venkove

Z webových stránek Středočeského kraje
Středočeský kraj sleduje situaci týkající se nákazy covidem
Středočeský kraj monitoruje situaci týkají se šíření nákazy koronavirem a doporučuje všem
nosit v nemocnicích a pobytových zařízeních sociálních služeb ochranu dýchacích cest
(respirátory, nanoroušky). V posledních týdnech začaly vzrůstat počty nakažených, což se v
určité míře odráží i na počtu hospitalizovaných pacientů.
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/tiskove-informace/aktuality/-/blogs/stredocesky-kraj-sleduje-situaci-tykajici-se-nakazycovidem?_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 upozorňuje na velký problém s kapacitami základních škol, spolu se starosty žádá o
řešení vládu
Chybějící kapacity základních škol – to bylo na sklonku června hlavní téma setkání zástupců
obcí s ministrem školství Petrem Gazdíkem, hejtmankou Petrou Peckovou a radním pro
oblast vzdělávání a sportu Milanem Váchou. Pracovního setkání na Krajském úřadu
Středočeského kraje se zúčastnila zhruba stovka zástupců obcí.
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/tiskove-informace/aktuality/-/blogs/kraj-upozornuje-na-velky-problem-s-kapacitami-zakladnichskol-spolu-se-starosty-zada-o-reseni-vladu?_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

Kraj se zaměří se na sociálně a hospodářsky slabá 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. Rada na svém
dnešním zasedání vzala navrhovanou aktualizaci na vědomí. Posvětit ji musí ještě
zastupitelstvo.
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/tiskove-informace/aktuality/-/blogs/kraj-se-zameri-se-na-socialne-a-hospodarsky-slabauzemi?_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
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…… ………………………………………………………………
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,
Daniela Dvorská
podlipanskomas@gmail.com
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