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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-za-
poklady-venkova 
 
 

 

 
   
Systém odměňování vedení Správy železnic má nová kritéria. Cílem je větší spolehlivost 

provozu 

Systém odměňování a indikátorů vázaných na roční odměnu členům vedení Správy železnic 

za rok 2023 zahrnuje nová kritéria. Jejich cílem je zaměřit fungování této státní organizace 

nejen na investice, ale i na zajištění větší spolehlivosti železniční sítě v ČR. Na svém zasedání 

o tom dnes rozhodla Správní rada Správy železnic.  

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/System-odmenovani-vedeni-Spravy-

zeleznic-ma-nova-k?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy 

Pozor na neoficiální stránky s dálničními známkami. Účtují zbytečné poplatky 

Na českém internetu se objevily další webové stránky prodávající elektronickou dálniční 

známku se zcela zbytečným poplatkem. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a státní 

podnik CENDIS proto řidiče varují před nákupem na těchto neoficiálních webech. Jediný 

oficiální e-shop je edalnice.cz, případně je možné dálniční známku koupit na přepážkách 

České pošty, u čerpacích stanic EuroOil nebo v samoobslužných kioscích na dálnicích. Cena 

roční dálniční známky je stále 1500 korun, třicetidenní 440 korun a desetidenní 310 korun. 

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Pozor-na-neoficialni-stranky-s-

dalnicnimi-znamkami?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy 

 

 

Z webových stránek MD 

Z webových stránek MAS PODLIPANSKO 
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Česko využívá dotace z fondů EU na maximum 

Ke konci července Česká republika postoupila v žebříčku čerpání členských států EU na 4. 

místo a dosáhla tak historického úspěchu. Evropská komise již zaslala na realizaci projektů do 

Česka přes 80 % všech vyčleněných prostředků pro období 2014-2020. 

https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/cesko-vyuziva-dotace-z-fondu-eu-na-

maximum 

 

Půjde ČR dánskou cestou? Bartoš v Kodani řešil digitalizaci i bydlení 

Digitalizace, bydlení i výstavba. Tato témata řešil místopředseda vlády pro digitalizaci a 

ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš během své pracovní cesty do Dánského království. 

Navštívil neziskovou digitální organizaci Digital Hub Denmark i dánské ministerstvo vnitra a 

bydlení. 

https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/pujde-cr-danskou-cestou-bartos-v-kodani-

resil-digi 

 

 

 
 
Česká republika zůstává mezi nejlépe hodnocenými zeměmi v rámci boje proti 

obchodování s lidmi 

Česká republika byla chválena za stíhání a odsouzení většího počtu obchodníků s lidmi, 

školení o obchodování s lidmi pro všechny začínající policisty či navýšení finančních 

prostředků určených pro služby obětem. Kromě toho byl také vyzdvižen nový zákon, který 

zavedl pokuty pro zaměstnavatele zadávající nábory zaměstnanců nelegálním agenturám. 

https://www.mvcr.cz/clanek/ceska-republika-zustava-mezi-nejlepe-hodnocenymi-zememi-v-

ramci-boje-proti-obchodovani-s-lidmi-742864.aspx 

Běžná kriminalita se přesouvá do online světa. Vzdělávací videa o kyberbezpečnosti 

pomohou s osvětou 

Projekt zaměřený na prevenci rizikového chování v online prostředí s názvem „Prevence v 

kyber!“ připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Centrem prevence rizikové virtuální 

komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Aktuálně vznikla čtyři 

vzdělávací videa. Ta jsou určena primárně odborné veřejnosti, jako jsou například policejní 

preventisté, pedagogové či lektoři neziskových organizací. 

https://www.mvcr.cz/clanek/bezna-kriminalita-se-presouva-do-online-sveta-vzdelavaci-

videa-o-kyberbezpecnosti-pomohou-s-osvetou.aspx 

 

               Z webových stránek MMR 

                     Z webových stránek MV 
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Ekonomika projde kvůli válce mírnou recesí, průměrná inflace letos dosáhne 16,2 % 
Ministerstvo financí vydalo srpnovou makroekonomickou predikci, která bude sloužit jako 
východisko pro státní rozpočet pro rok 2023. Scénář predikce posoudí dne 30. srpna Výbor 
pro rozpočtové prognózy. 
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/ekonomika-projde-kvuli-valce-
mirnou-rece-48515 
 
Červencové kontroly MF prokázaly vysoké marže u pohonných hmot 
Ministerstvo financí vyhodnotilo aktuální data z kontrol cen a marží pohonných hmot, která 
ukázala, že ačkoliv prodejní ceny trvale klesají, marže naopak v červenci významně stouply. 
Sledovaná marže distributorů paliv a čerpacích stanic v červenci dosáhla u Dieselu 5,4 Kč za 
litr a u Naturalu 95 dokonce 5,6 Kč za litr. MF proto připravilo cenovou regulaci, o jejímž 
zavedení rozhodne v dalších týdnech dle cenového vývoje na trhu. 
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/cervencove-kontroly-mf-prokazaly-
vysoke-48510 
 
 
 
 
 
Pomoc MPSV v číslech: rodina se dvěma dětmi může získat téměř 20 tisíc korun za jediný 
měsíc 
Současná krize zaviněná mimo jiné ruskou agresí na Ukrajině dopadá na všechny. V České 
republice však funguje robustní sociální systém, který lidem v případě potřeby umí efektivně 
pomoci. V souvislosti se zvyšujícími se náklady na bydlení je kromě energetického tarifu, 
který představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, klíčovým nástrojem pomoci třeba 
příspěvek na bydlení.  
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/pomoc-mpsv-v-cislech-rodina-se-dvema-detmi-muze-ziskat-
temer-20-tisic-korun-za-jediny-mesic 
 
Klientský portál pro žádost o příspěvek na dítě běží bez omezení 
Od 14.8.2022 je možné požádat o jednorázový příspěvek 5 tisíc korun na dítě. Žádost lze 
podat osobně na vybraných Czech POINTEch, ale také online pomocí nového klientského 
portálu MPSV. Aplikace po spuštění v průběhu víkendu fungovala zcela bez problémů v 
pilotním režimu.  
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/klientsky-portal-pro-zadost-o-prispevek-na-dite-bezi-bez-
omezeni 
 
 
 
 
 
 
 

                       Z webových stránek MF 

                   Z webových stránek MPSV 
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Ministryně Hubáčková: Budování obnovitelných zdrojů energie musí jít ruku v ruce s 
úspornými opatřeními 
V novém balíčku výzev z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 jsou připraveny 
více než tři miliardy korun. Tyto prostředky pomohou zlepšit energetickou účinnost gastro 
provozů a prádelen v sektoru školství, zdravotnictví a v sociálních službách, podpoří také 
výstavbu energeticky úsporných veřejných budov, výměnu zdrojů vytápění a instalaci 
fotovoltaických a solárních systémů. 
https://www.mzp.cz/cz/news_20220824-Ministryne-Hubackova-Budovani-obnovitelnych-
zdroju-energie-musi-jit-ruku-v-ruce-s-uspornymi-opatrenimi 
 
Více než miliardu z Národního plánu obnovy na energetické úspory i využívání vody posílá 
ministryně Hubáčková obcím 
ČR potřebuje lépe hospodařit se zdroji energie. Energetické úspory u veřejných budov, 
efektivní hospodaření s dešťovou vodou nebo fotovoltaika na střechy – na to se zaměřují 
projekty, které se už brzy rozeběhnou v sedmi desítkách českých a moravských obcí. 
https://www.mzp.cz/cz/news_20220801-Vice-nez-miliardu-z-Narodniho-planu-obnovy-na-
energeticke-uspory-i-vyuzivani-vody-posila-ministryne-Hubackova-obcim 
 
  
 
 
 
Zemědělci budou moci osít úhory i příští rok a nebudou také muset na jednom poli střídat 
plodiny. Výjimky potvrdil ministr zemědělství Zdeněk Nekula 
Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) rozhodl o přijetí dvou výjimek, které pro rok 
2023 dovolují osít i pole, která by jinak povinně kvůli ekologii musela ležet ladem. Zemědělci 
také nebudou muset pěstovat na jednom pozemku jinou plodinu než v předchozím roce. 
Výjimky umožnila Evropská komise jako pomoc zemědělcům, kteří čelí prudkému nárůstu 
cen energie, pohonných hmot, hnojiv nebo krmiv. 
https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2022_zemedelci-budou-
moci-osit-uhory-i-pristi.html 
 
Miliony navíc pro potravinové banky: Ministerstvo přidalo na jejich provoz dalších 20 
milionů 
Ministerstvo zemědělství (MZe) v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu a zhoršení finanční 
situace sociálně slabších skupin obyvatel rozdělí mezi potravinové banky navíc 20 milionů 
korun. Cílem potravinových bank je snížit plýtvání potravinami a rozdělit zachráněné 
potraviny lidem na hranici hmotné nouze. Letos tyto organizace získají celkem 103 milionů 
korun. 
https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2022_miliony-navic-pro-
potravinove-banky.html 
 
 
 
 

                  Z webových stránek MŽP 

                      Z webových stránek MZe 
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FINANCOVÁNÍ STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU 
O novém systému financování středisek volného času diskutoval na půdě Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy s ředitelem odboru finančního řízení Pavlem Křečkem ve 
středu 10. srpna místopředseda SMS ČR a předseda pracovní skupiny pro financování 
samospráv SMS ČR Petr Halada. 
https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/financovani-stredisek-volneho-casu-3016cs.html 
 
 
 
 
 

V Kostelci nad Černými lesy byla obnovena autobusová zastávka Pražské integrované 
dopravy 
Obnovená zastávka „Komenského“ je situována u nákupního centra v jižní části města a je 
provedena v novém designu PID. Od 1. září jí bude obsluhovat autobusová linka PID 659. 
Dojde tak k zefektivnění provozu linky, jelikož se dá očekávat, že díky poloze této zastávky 
bude větší zájem o tuto linku mezi obyvateli Kostelce nad Černými lesy a okolních obcí. 
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/tiskove-informace/aktuality/-/blogs/v-kostelci-nad-cernymi-lesy-byla-obnovena-autobusova-
zastavka-prazske-integrovane-dopravy?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Ftiskove-
informace%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%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 

 
Středočeské školy čeká další vylepšení za více než dva miliony korun 
Další středočeské střední školy a školská zařízení se chystají investovat do vylepšení svého 
vybavení nebo do rekonstrukcí. Krajští radní dnes jejich návrhy na použití fondů investic 
schválili. 
Krajská rada měla tentokrát k posouzení žádosti v celkové výši 2,4 milionu korun. I když jde o 
peníze ve fondech jednotlivých škol či školských zařízení, jejich použití musí schválit rada. 
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/tiskove-informace/aktuality/-/blogs/stredoceske-skoly-ceka-dalsi-vylepseni-za-vice-nez-dva-
miliony-korun?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Ftiskove-
informace%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 
 
 

Rada doporučila zastupitelstvu schválit dalších 57 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí za 
téměř 30 milionů korun 
Na svém dnešním zasedání Rada Středočeského kraje projednala dalších 57 žádostí o dotaci 
na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel a doporučila je zastupitelstvu ke schválení. Na 
projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito více než 29,1 milionů korun. 
Největší dotace ve výši téměř 1,6 milionů korun by měla putovat na rekonstrukci místní 
komunikace v obci Lety. 
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/tiskove-informace/aktuality/-/blogs/rada-doporucila-zastupitelstvu-schvalit-dalsich-57-zadosti-
o-dotaci-na-rozvoj-malych-obci-za-temer-30-milionu-korun?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-
stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Ftiskove-
informace%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 
 

 
 

Z webových stránek Středočeského kraje 

Z webových stránek SMS ČR 



6 

 

 

…… ……………………………………………………………… 

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  

 
 


