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Informační periodikum Místní akční skupiny
MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Aktuální
informace

Místních akčních skupin ČR

Třídíte?
Skleněná popelnice za rok 2021
zná vítěze
Ústí nad Labem, 31. května 2022 – Doubice,

dobře, že se výsledek dostavil, a to právě v podo-

Libčeves, Hoštka a Žatec. Čtveřice obcí a měst,

bě umístění v soutěži,“ prozradila tajemství jejich

která ovládla 18. ročník soutěže „Skleněná

úspěchu ředitelka oddělení regionálního provozu

popelnice“. Toto klání každoročně vyhlašuje

EKO-KOM, a.s., Martina Filipová.

Ústecký kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. Své třídičské

Ocenění každoročně přebírá také „Skokan roku“,

síly v něm měří všech 352 obcí kraje, zapoje-

tedy město či obec, které se v meziročním srov-

ných do systému EKO-KOM.

nání výsledků třídění odpadů posune o nejvíce
příček směrem nahoru. Tento titul v rámci soutě-

Po dvouleté pauze, způsobené koronavirovými

že Skleněná popelnice 2021 získala obec Rtyně

omezeními, se letos mohli vítězové opět sejít na

nad Bílinou, a to výrazným skokem z 39. místa z

společném vyhlášení výsledků tradiční soutěže

předchozího ročníku soutěže na místo 14.

v Ústí nad Labem v Hotelu Větruše.
Soutěž Skleněná popelnice je součástí projektu
Soutěž byla, stejně jako v minulých letech, roz-

Intenzifikace odděleného sběru v Ústeckém kraji,

dělena do čtyř kategorií - obce do 500 obyvatel,

realizovaného krajem a společností EKO-KOM,

obce nad 501 obyvatel, v další kategorii se pak

a.s. Jak název napovídá, jeho cílem je zvýšení

utkaly města a městyse do 3 500 obyvatel a v

množství vytříděných využitelných složek odpa-

poslední kategorii měřila své výsledky v třídění

dů v kraji. V Ústeckém kraji vytřídil každý obyva-

města nad 3 501 obyvatel.

tel za loňský rok v průměru 47 kilogramů papíru,
plastů, skla a nápojových kartonů. Na celorepub-

Napříč všemi kategoriemi se mezi nejlepšími

likový průměr, který za rok 2021 činí 53 kilogra-

umístily města a obce, které v předchozích

mů, má tedy kraj ještě co dohánět.

ročnících na stupně vítězů nedosáhly. Jedná se
například o Žatec, Varnsdorf nebo Českou Kame-

zdroj: https://www.kr-ustecky.cz/soutez-quot-

nici. „Obce dokázaly motivovat své obyvatele tak

-sklenena-popelnice-za-rok-2021-quot/d-1767694

www.maskaszk.cz
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„V porovnání se sousedními regiony v tzv. výtěž-

V té souvislosti pak zmínila umístění města

nosti tříděného odpadu stále pokulháváme, jsem

Žatec, které tentokrát předstihlo na první příčce i

ale přesvědčena, že finanční odměna za umístění

město Roudnici nad Labem.

v této soutěži bude pro další obce motivačním
prvkem k rozvoji sběru tříděného odpadu. Těší

„Mimo jiné jsem mile překvapena i umístěním

mě, že se i letos v soutěži objevila města a obce,

dalších dvou měst z okresu Děčín, a to Českou

kde proběhla větší informovanost občanů, což

Kamenicí a Verneřicemi. Je vidět, že i v tomto

mělo velmi dobrý efekt. Odpadové hospodář-

koutě kraje se odpadovým hospodářstvím začali

ství není zrovna „lehká disciplína“, ale věřím, že

zabývat intenzivněji a výsledek na sebe nenechal

Ústecký kraj se brzy přes pomyslnou hranici 50

dlouho čekat“, doplnila Alice Karlíková.

kg/obyv. za rok přehoupne,“ uvedla regionální
manažerka EKO-KOM, a.s., Alice Karlíková.
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Most

Z území působnosti MAS Sdružení Západní Krušnohoří se v kategorii do 500 obyvatel umístila na
5. místě obec Pesvice a v kategorii do 3 500 obyvatel se na 4. místě umístilo Město Hora Svaté Kateřiny.
Gratulujeme!

www.maskaszk.cz
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Setkání MAS Ústeckého kraje

komunitní energetika

Termín

15.6.2022

POZVÁNKA

1.
Čas
Místo

Program

10:00 hodin
Výzkumné centrum RINGEN, Na Vinici 2318, 412 01 Litoměřice

Předběžný program:
1. RINGEN - energetický potenciál hlubinných geotermálních zdrojů,
technologie stimulace propustnosti hornin, mělké geotermální energie,
podzemní zásobníky energie, využívání horninové prostředí pro
ukládání a následné jímání tepla. Geotermální energie by měla do
budoucna hrát významnou roli v energetické transformaci zejména
v oblasti vytápění, včetně systémů centrálního zásobování teplem.
2. Co připravují Litoměřice dál
3. Sdružení SEMMO – Sdružení energetických manažerů měst a obcí realizace energeticky úsporných opatření, využití obnovitelných zdrojů,
související řešení v dopravě
4. SECAP – Akční plán udržitelné energetiky a klimatu
Potvrzení účasti a uvedení počtu osob za vaší MAS, prosím, do 10.6.2022
na adresu: hamplova@masceskysever.cz

V případě zájmu prosíme o potvrzení účasti nejpozději do 8. června 2022
na e-mail info@maskaszk.cz . Děkujeme.
Ing. Eva Hamplová
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Tisková zpráva - Důležitá informace pro obce - výklad
podmínky v Příručce pro zadávání veřejných zakázek k
personální propojenosti v rámci cenového marketingu
V Praze dne 19. května 2022
V současné době přibývají případy nesprávně provedených cenových marketingů ze
strany obcí. Obce (zpravidla jako žadatelé v operaci 19.2.1 Podpora provádění operací
v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje) chybují často v případě čl.
1.2.5 Příručky pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (verze
5), (dále jen „Příručky“).
Článek 1.2.5 Příručky zní takto „V případě, že zadavatel nezveřejní zakázku mimo režim Zákona
o zadávání veřejných zakázek v otevřené výzvě prostřednictvím Portálu farmáře nebo v
Národním elektronickém nástroji nebo na profilu zadavatele nebo na Elektronickém tržišti,
případně ve Věstníku veřejných zakázek, nesmí vyzvat osobu (FO, PO), která má vztah k
žadateli, jako k zadavateli zakázky, tj. nesmí vyzvat osobu blízkou (§ 22, zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) nebo osobu, která je personálně (např. dle
výpisu z registrů) nebo majetkově propojena s žadatelem/příjemcem dotace. Za propojenou
osobu se pro tyto účely považuje rovněž právnická osoba, jejímž statutárním orgánem/členem
statutárního orgánu je pro zadavatele/žadatele osoba blízká a/nebo osoba, která je osobou
blízkou ve vztahu ke statutárnímu orgánu/členu statutárního orgánu zadavatele/žadatele.
Účastníky porušující podmínky stanovené v tomto odstavci musí zadavatel ze soutěže vyloučit“.
Upozorňujeme, že za osobu personálně propojenou s obcí se vždy považuje člen
zastupitelstva (včetně starosty, místostarosty a členů rady obce) a jeho osoby blízké,
případně společnosti, kde tyto osoby figurují, tzn. jsou personálně propojeny se
zastupitelem nebo jeho osobou blízkou.
Přestože obec nemá statutární orgán tak, jak je chápán v soukromoprávních
předpisech, není z této podmínky vyloučena, neboť i v případě obcí je třeba zajistit
dodržování

základních

zásad

(zákaz

diskriminace,

rovného

zacházení

a

transparentnosti). Obec proto nesmí v cenovém marketingu vyzvat k podání nabídky
FO nebo PO, která současně personálně působí v orgánu obce (např. obec nesmí
vyzvat zastupitele obce, který je současně FO podnikající a potenciálním uchazečem
o zakázku apod.). Obec rovněž nesmí vyzvat FO nebo PO, která je pro člena orgánu
obce osobou blízkou (např. obec nesmí vyzvat PO, ve které je současně členem
statutárního orgánu manžel zastupitelky obce apod.)
V případě, že obec jako zadavatel chce poptat některý z výše uvedených subjektů o
podání nabídky, musí postupovat v souladu s čl. 1.2.5 Příručky, tzn., že musí zveřejnit
zakázku mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek v otevřené výzvě
prostřednictvím Portálu farmáře nebo v Národním elektronickém nástroji nebo na

www.maskaszk.cz
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souladu s

zdroj: Ministerstvo zěmedělství

POZOR! Portál Farmáře nebude ve dnech 1.7. - 10.7.
dostupný!!

0
62.

výročí otevření nové budovy Základní školy Údlice

17:00

10. června 09:00
pátek 15:00

11. června 17:00
sobota 18:30

15. června

středa

Co už umíme, aneb akademie Prohlídka školy a setkání bývalých Vystoupení zpěváka Vladimíra
Hrona
žáků, pedagogů, zaměstnanců a
Základní škola Údlice - zahrada
rodičů u šálku kávy

sportovní hala Údlice

Základní škola Údlice

v případě nepříznivého počasí se koncert
přesune do sportovní haly Údlice

Zveme všechny, kteří mají školu rádi, kteří na ni vzpomínají nebo se chtějí podívat, co se za posledních několik let ve škole změnilo.
Těšíme se na Vás
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Projektové záměry
Ústecký kraj intenzivně pracuje na přípravě

dokumentace, nebo ideové záměry na někte-

čerpání finančních prostředků z Fondu spra-

ré z těchto témat?

vedlivé transformace. Jednou z možností by
pro některé MAS mohly být tzv. zastřešující

Cílem podporovaných opatření je zachování

projekty v programu Obnova území - Vyšší

hodnot průmyslového dědictví v Ústeckém

využití potenciálu průmyslového dědictví regi-

kraji, změna přístupu k ochraně a prezentaci

onu pro období 2023-2027, který se zaměřuje

průmyslového dědictví zvýšení zájmu o histo-

na změnu krajiny po hornictví.

rii a průmyslové dědictví. Důraz bude kladen
zejména na dědictví a památky spojené

Ústecký kraj konkrétně nyní jedná s Minis-

s hornickou činností.

terstvem životního prostředí o dotčeném
programovém území. To je ministerstvem
nadefinováno momentálně čistě v návaznosti
na rekultivovaná území po povrchové hnědou-

Podporovány budou následující aktivity:
-

památek a jejich zázemí a jejich zpřístup-

helné těžbě, což je v mnoha ohledech velmi

nění veřejnosti včetně navazujících služeb

limitující.
Ústecký kraj usiluje o rozšíření zájmového

-

sociální zařízení, návštěvnická centra

Most, Teplice a Ústí nad Labem, protože jsme

apod.).

přesvědčeni, že celé toto území bylo reálně
je, že zájmové území bude propojeno Páne-

-

např. aktivitami Montanregionu Krušnohoří/
Erzgebirge.
Ústecký kraj zajímá, zda s těmito tématy pracujete a zda mají obce připravené projektové

www.maskaszk.cz

Budování a revitalizace naučných stezek
a cyklostezek.

vní cyklostezkou. Dále chceme oživit odkaz
starého hornictví, jako je reprezentováno

Budování a revitalizace doprovodné infrastruktury (např. odpočívadla, parkoviště,

území na celou plochu okresů Chomutov,

významně těžbou ovlivněno. Náš koncept

Revitalizace technických (průmyslových)

-

Digitalizace průmyslového dědictví.

-

Rozvoj kvalitní propagace služeb a osvěty,
prezentace kraje za využití nejmodernějších nástrojů včetně digitalizace průmyslového dědictví.
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Co se týká projektové dokumentace na tyto

pro vynechání záměru – viz. výše) . Na jejich

aktivity, tak na přelomu roku 2022/23 bude

základě bude Ústecký kraj mimo jiné argu-

v rámci Fondu spravedlivé transformace vy-

mentovat potřebu vymezení území uvede-

psána také výzva.

nými ORP Kadaň, Chomutov, Most, Litvínov,
Bílina, Teplice, Ústí n. Labem.

Možné typy příjemců:
Pokud je známo, že se v území připravují proVlastníci a nájemci památek (dlouhodobý

jekty tematicky příbuzné, ale většího objemu,

pronájem 10 a více let); obce a jimi zřizované

kraj se to potřebuje také dozvědět, protože

a zakládané organizace; svazky obcí; spolky;

vedle zastřešujících projektů bude možné

vysoké školy; podnikatelské subjekty; státní

čerpat prostředky v rámci tematických výzev.

podniky; obecně prospěšné společnosti

Nyní je potřeba stanovit mimo jiné objemy

Min a max výše dotace: 50 tis. Kč – 5 mil. Kč
Max. možná míra dotace: 85% až 95% (pro
NNO).
Harmonogram výzvy: předpoklad podzim
2022/ začátek roku 2023.
Dovolujeme si touto cestou požádat o spolupráci při sběru relevantních projektových/
ideových záměrů (absence PD není důvodem

[9]

celkových alokací jak pro zastřešující projekty, tak pro tematické výzvy. Poskytnuté
informace kraj využije pro zpřesnění částek
alokací, resp. pro přesunutí z jednoho typu do
druhého, či opačně.
Prosím, pokud takové záměry máte, kontaktujte nás e-mailem na adrese info@maskaszk.cz.
Předem vám velmi děkujeme za spolupráci.

MAS SZK

„Podpora přípravy
projektových záměrů
v Ústeckém kraji 2022“
Účelem poskytnutí dotace je podpora obcí do

Termín zahájení realizace projektu může být nej-

5000 obyvatel na území Ústeckého kraje při pří-

dříve v den vyhlášení dotačního programu,

pravě odborné dokumentace, která bude sloužit

tj.: 14. března 2022.

pro předložení donárodních a evropských dotačních programů.

Termín ukončení realizace projektu je nejpozději
31. 12. 2023. Do tohoto data musí být ukonče-

Dotaci lze použít za účelem zpracování:

na fyzická realizace projektu (tj. jsou ukončeny
všechny aktivity, které jsou předmětem projektu

-

Energetického auditu,

a veškeré finanční operace spojené s realizací projektu (tj. jsou uhrazeny všechny náklady

-

Projektové dokumentace,

-

Hydrogeologického průzkumu (posudek),

-

Geologického průzkumu,

-

Odborné studie (např. územní, technické,

zímu souhlasu poskytovatele dotace. V případě

regulační),

vyhovění žádosti, je s příjemcem dotace uzavřen

vzniklé v rámci projektu, všechny práce, dodávky,
služby atd. jsou řádně vyfakturovány, uhrazeny a
zaúčtovány). Prodloužení délky realizace projektu je podstatnou změnou, která vyžaduje změnu
smlouvy o poskytnutí dotace a podléhá předcho-

dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace.
-

Zpracování projektové žádosti o finanční podporu do národních a evropských dotačních
programů

Příjem žádostí do 13.6.2022. Podrobné informace zde.
www.maskaszk.cz
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Podpořili jsme
projekt „Modernizace farmy - K.B.“
Kristýna Brůhová
Žadatelka vlastní hospodářství, které se skládá

Tento problém byl vyřešen nákupem nového

z hospodářských budov a pozemků o celkové

traktoru o výkonu 100HP, který je určen pro kaž-

výměře 90,65 ha (81,61 ha orné půdy, 8,96 ha

dodenní chod farmy a splňuje potřebné požadav-

trvalých travních porostů). Zaměřuje se na pěsto-

ky.

vání obilovin, olejnin, pícnin a brambor.

Výsledkem realizace projektu je lepší efektivita

Před podáním žádosti o dotaci vlastnila traktor

práce, snížení nákladovosti provozu a hlavně

Zetor 4011 a další starší traktor s čelním nakla-

nezávislost na dalších subjektech.

dačem, bubnovou sekačku ŽTR 165 a sběrací
vůz na seno. Ostatní techniku si najímá od okolních zemědělců.

Celkové náklady: 1.317.000,- Kč
Očekávaná dotace: 599.400,- Kč

Provoz starších traktorů byl zatížen vysokou poruchovostí, což značně finančně zatěžuje ekonomiku farmy. Často nepojízdná technika musí být
v případě poruchy nahrazena jiným traktorem,
který je zapůjčen od okolních zemědělců. Takový
traktor nebyl vždy okamžitě k dispozici, docházelo k narušování agrotechnických postupů a termínů. Staré traktory nejsou ani vybaveny čelním
tříbodovým závěsem a vývodovou hřídelí, která je
zapotřebí pro čelní žací stroj.
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KRUŠNOHOŘÍ
regionální produkt
Ručně malované ozdoby z Krupky
Firma ZMÍTKO CZECH GLASS je držitelem certi-

Sortiment je zaměřen především na užitkové a

fikátu od roku 2016. Výrobou a prodejem ručně

dekorativní sklo, svícny, sklo na aranžování kvě-

foukaného skla nad kahanem se zabývají od roku

tin, degustační a octové láhve a olejové lampy.

1990.
Tyto výrobky jsou vyváženy do více než 12 zemí
celého světa. Jelikož je jejich výroba ruční, jsou
schopni vyrábět i dle jednotlivých
návrhů zákazníků při malých
sériích.
Ozdoby se vyrábí z čirých simaxových trubic, kdy se ručně nad
kahanem vyrobí surovina (koule,
zvonek, měsíc, hvězda…). Surovina
se pak nastříká v požadovaných
barvách a malířka následně ručně
domaluje požadovaný motiv.
Více na www.zmitko-glass.cz/

www.maskaszk.cz
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Vaše příspěvky, pozvánky, upoutávky nebo plakáty
nám můžete posílat průběžně na adresu
info@maskaszk.cz.
Texty nejlépe ve wordu, plakáty v pdf a fotky v původním rozlišení, tak jak byly nafoceny, bez úprav
WhatsAppu nebo dalších aplikací.
Zveřejnění je zdarma!
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BŘEZ
NOU
KEJ

Březno

sobota 25.6.2022
od 14:00 h
v místním parku

Tučný Revival Plzeň
15:30 Pavel Kaiser band
17:00 Poutníci
18:30 Vojta Nedvěd
20:00 Pontiac
moderuje: Petr Vojnar
Vstupenky v prodeji na místě:
dospělí: 150 Kč,
děti do 15 let ZDARMA,
důchodci a osoby ZTP: 100 Kč

Fotografie od uživatele Jessica Lewis Creative ze služby Pexels

14:00 Michal

www.obecbrezno.cz

www.maskaszk.cz
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MAS SZK

Dožínky
Vrskmaň
3. září 2022
od 15 hod

13.00 – 15.30 — spanilá jízda zemědělské techniky okresem
15.00 — hudba, stánkový prodej, občerstvení.
17.00 — 22.00 kulturní program, zábava
doprovodný dětský program, výstava zemědělské techniky

Okresní agrární
komora Chomutov

www.maskaszk.cz

MAS Sdružení
Západní Krušnohoří

obec
Vrskmaň

Severočeské doly a.s.
Chomutov

Agrozet
České Budějovice
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Interaktivní mapy ÚK
Pokud hledáte konktérní místa, např. kde se můžete očkovat, informační centra, rozhledny a vyhlídky,
zimní střediska, kulturní památky, turistické vlakové linky a další a další, to vše v Ústeckém kraji, tak zde
je najdete https://geoportal.kr-ustecky.cz/gs/.
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MAS SZK

Realizované projekty
MAS realizuje svoji strategii komunitně vedeného rozvoje (SCLLD) pro období 2014 - 2020 prostřednictvím tří programových rámců a to Program rozvoje venkova (PRV), Operační program zaměstnanost
(OPZ) a Integrovaný regionální operační program (IROP).

Schválené projekty Programu rozvoje venkova najdete na mapě (klikněte do mapy, otevře se v aplikaci
google maps):

www.maskaszk.cz
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Území působnosti MAS
MAS působí na území 37 obcí v Ústeckém kraji, v OPR
Chomutov, Kadaň, Litvínov a Žatec, na území okresů
Chomutov, Most a Louny.
Pokud si chcete mapu zvětšit, klikněte do mapy a otevře se Vám stejná mapa na Google mapách.

Statutární město Chomutov nemůže být zahrnuto do území působnosti MAS, protože má víc
obyvatel, než je limit, který je 25 000 obyvatel.
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