
 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 20.06. 2018 
 

Místní akční plán vzdělávání MAS Polabí, o.p.s. (finální verze zprávy o projektu 

MAP I) a podpora projektu MAP II 
 

Zpráva se předkládá z důvodu: 

na žádost Mgr. Milady Čáslavkové o projednání níže připojených dokumentů 

             

Zprávu vypracoval:  

Ing. Miloš Dvořák      

               

Zprávu předkládá:   

Ing. Karel Otava, starosta města                   

      

Do ZM bude přizván:     

-    

RM 20.06. 2018 Usnesení č. 427 

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

1. finální zprávu pod názvem Místní akční plán vzdělávání MAS Polabí, o. p. s.,  

2. návrh na realizaci projektu MAP II s realizátorem Městem Lysá nad Labem, 

 

II. s c h v a l u j e 

finální zprávu pod názvem Místní akční plán vzdělávání MAS Polabí, o. p. s., 

 

III. p ř e d k l á d á  

ZM dne 20. 06. 2018 návrh na realizaci projektu MAP II s realizátorem Městem Lysá nad  

Labem k projednání.  
 

 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo města 

  

s c h v a l u j e 

účast města jako realizátora v projektu MAP II včetně finanční spoluúčasti. 

 

 

 

 

 

 

 Podpis předkladatele: 

     

  Podpis starosty nebo 

   místostarosty:  



 

Kancelář městského úřadu      Rada města Lysá nad Labem 

                               12. 06. 2018    

 

 

 

 

Místní akční plán vzdělávání MAS Polabí, o.p.s. (finální verze zprávy o projektu 

MAP I) a  podpora projektu MAP II 
 

 

Zpráva se předkládá z důvodu:  

žádosti Mgr. Milady Čáslavkové o projednání níže připojených dokumentů 

          

Zprávu vypracoval: 

Ing.  Miloš Dvořák - tajemník      

       

Zprávu předkládá:  

Ing. Karel Otava - starosta       

 

Do rady města bude přizván:  

--- 

 

Návrh usnesení: 

Rada města  

 

I.  b e r e  n a  v ě d o m í: 

1. Finální zprávu pod názvem Místní akční plán vzdělávání MAS Polabí, o.p.s.  

2. Návrh na realizaci projektu MAP II s realizátorem Městem Lysá nad Labem 

 

II.  s c h v a l u j e: 

1. Finální zprávu pod názvem Místní akční plán vzdělávání MAS Polabí, o.p.s. 

2. Účast města jako realizátora v projektu MAP II. 

 

III. d o p o r u č u j e: 

Zastupitelstvu města schválit účast města jako realizátora v projektu MAP II včetně finanční 

spoluúčasti. 

 

 

 

 

        Podpis předkladatele: 

        12.06. 2018 

 

 

        Podpis starosty nebo místostarosty: 

 

 

     Podpis tajemníka:   

 



 

 

 

Důvodová zpráva: 

Popis problému: 

V roce 2013 byla založena místní akční skupina Polabí, o.p.s. (obecně prospěšná společnost). 

MAS Polabí byla založena za účelem získání dotací především pro Mikroregion Polabí. MAS 

je financována z prostředků Mikroregionu, soukromých subjektů a jiných neziskových 

organizací. Ředitelem je pan Mgr. Jiří Havelka, funkci manažerky vykonává Mgr. Milada 

Čáslavková. Ani po opakovaných pokusech se v roce 2017 nepodařilo úspěšně dokončit a 

následně schválit strategii komunitně vedeného rozvoje (SCLLD). Byla představa, že 

prostřednictvím MAS budou čerpány především evropské finance na rozvojové a komunitní 

programy obce s rozšířenou působností. Na základě negativních výsledků se obce sdružené 

v Mikroregionu Polabí usnesly, že Mikroregion Polabí jako jeden z pěti zakládajících členů 

MAS z ní vystoupí. Tato skutečnost nastala k 30.4. 2018, vzájemné pohledávky Mikroregionu 

a MAS byly vyrovnány. Celkově Mikroregion přispěl na činnost MAS částkou 400.000 Kč, 

z toho 300.000 Kč byla nevratná půjčka a 100.000 Kč byly členské příspěvky.  

 

V předchozích letech se MAS stala nositelem projektu MAP (místní akční plán), který je 

zaměřen na zlepšování vzdělávání v Mikroregionu. Město Lysá nad Labem podpořilo 

„rozjezd MAP“ částkou asi 660.000 Kč, která se postupně vrací z dotačních prostředků zpět 

do pokladny města. Dotace na MAP činí více než 2.000.000 Kč. Projekt MAP je organizačně 

zajištěn personálem MAS a externími spolupracovníky. Projekt, který se nyní realizuje a 

dokončuje, dostal označení MAP I, vytváří síť spolupracujících subjektů a připravuje 

podklady pro další aktivity v oblasti vzdělávání, které jsou označeny jako MAP II. Projekt 

MAP I by měl být ukončen do října 2018. Předpokládá se, že vyúčtování projektu by mělo být 

uzavřeno do konce roku 2018. Navazujícím projektem je MAP II. Tento projekt by měl 

zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, mělo by dojít ke společnému 

řešení místně-specifických problémů v regionu. Budou podpořeny děti a žáci ohrožené 

školním neúspěchem. Budou podpořeny neinvestiční aktivity, které vycházejí z potřeb 

místních škol. Projekt MAP II by měl začít nejpozději v lednu 2019, čerpání nákladů během 

roku 2019. Projekt MAP II bude realizován od roku 2019 do roku 2023. Za tuto dobu lze 

čerpat až 8 mil. Kč pro potřeby všech vzdělávacích institucí v regionu. Realizátorem může být 

město nebo „spící MAS“. Pokud město bude realizátorem, vzniknou na straně města náklady 

v oblasti účetnictví. Byla by to stejná situace  jako je nyní při projektu MAP I, kdy je 

uzavřena Dohoda o partnerství. Náklady města se postupně vracejí zpět do pokladny města. 

 

V jedné z příloh je připojen obsáhlý materiál pod názvem „Místní akční plán vzdělávání MAS 

Polabí, o.p.s.“ Materiál má včetně příloh 87 stran. Finální verze MAP I by měla být schválena 

radou města a následně předložena zastupitelstvu města na vědomí. Dále by rada města měla 

rozhodnout o tom, že bude realizován projekt MAP II pro ORP Lysá nad Labem a zda Město 

Lysá nad Labem bude realizátorem. Z toho by vyplývala povinnost města, podílet se opět na 

„rozjezdu MAP II“ ve výši cca  500.000 Kč, a to v prvním pololetí roku 2019. Návratnost této 

částky se předpokládá v druhé polovině roku 2019. Podrobný rozpočet je uveden v příloze 

pod názvem Prezentace MAP II. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:  

V roce 2018 nebylo žádné. 

 

 



 

Návrh řešení: 

Kancelář MěÚ doporučuje radě města  I.  vzít na vědomí: 

1. Finální zprávu pod názvem Místní akční plán vzdělávání MAS Polabí, o.p.s.  

2. Návrh na realizaci projektu MAP II s realizátorem Městem Lysá nad Labem 

 

II.  schválit: 

1. Finální zprávu pod názvem Místní akční plán vzdělávání MAS Polabí, o.p.s. 

2. Účast města jako realizátora v projektu MAP II. 

 

III. doporučit: 

Zastupitelstvu města schválit účast města jako realizátora v projektu MAP II včetně finanční 

spoluúčasti. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáváno v žádné komisi či výboru. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Spolufinancování projektu MAP II se předpokládá v roce 2019 ve výši cca 500.000 Kč. 

V případě vstupu města do projektu je potřeba do návrhu rozpočtu 2019 s touto částkou 

počítat. Do konce roku 2019 by se ale tato částka měla městu vrátit zpět. 

 

Přílohy: 

MAP_Vzdělávání – revize.pdf (87 stran) – pouze v elektronické podobě 

Prezentace MAP II – pouze v elektronické podobě 

 

 
 

 

 

 

         Ing. Miloš Dvořák 

                  tajemník 

 


