
 
 

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi 
konaného dne 14.9.2020 

 

 

Číslo zprávy: 1 

 

Vstup města Čáslavi do MAS Lípa pro venkov z.s. 
prostřednictvím DSO Mikroregion Čáslavsko 

 

 

Předkládá a zpracoval: JUDr. Vlastislav MÁLEK, starosta města 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi 
a) bere na vědomí vstup města Čáslavi do MAS Lípa pro venkov z.s. prostřednictvím DSO Mikroregion 
Čáslavsko  
b) schvaluje zaplacení členského příspěvku města Čáslav prostřednictvím DSO Mikroregion Čáslavsko 
ve výši 309.780,- Kč pro rok 2020.  

 

 

 

Důvodová zpráva: 
Na jednání Zastupitelstva města Čáslavi dne 20.4.2020 jsme schválili územní působnost MAS Lípa pro 
venkov z.s. na území města Čáslavi. V tu dobu působilo v MAS Lípa pro venkov 72 obcí a měst okresu 
Kutná Hora. Jedním z hlavních cílů tohoto spolku je umožnit žadatelům ve svém území přístup 
k dotačním zdrojům EU na základě schválené strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). 

V současném programovém období se jedná o zdroje PRV, IROP, OPZ a částečně také z OPŽP. Obdobně 
tomu bude i v období 2021 - 2027. Na území města Čáslavi a okolních obcí doposud nepůsobila žádná 
místní akční skupina a tento stav je možné nyní změnit. 
 

Schválením územní působnosti MAS na území města Čáslav jsme umožnili zastupitelstvu žádat o 
uvedené dotační zdroje nejen našemu městu a jeho příspěvkovým organizacím, ale i všem subjektům 
z řad podnikatelů a neziskových organizací, které provozují svou činnost na území města. Samotným 
schválením územní působnosti nevyplývají pro město Čáslav žádné finanční závazky vůči MAS. 
Schválení je ale třeba pro zařazení území města do připravované strategie MAS na období 2021 - 2027. 

 

Na dubnovém jednání bylo dohodnuto, že vstup města Čáslav v MAS Lípa pro venkov z.s. ať již 
samostatně nebo prostřednictvím DSO Čáslavsko bude řešeno samostatným usnesením. 

 

Z důvodu technicko-organizačních se jeví výhodnější vstup do MAS Lípa pro venkov z.s. prostřednictvím 
DSO Mikroregion Čáslavsko. Na jednání DSO Mikroregion Čáslavsko byla odsouhlasena tato varianta 

vstupu města. Potvrzení tohoto řešení vyžaduje schválení vstupního poplatku ve výši 30,-Kč/ za občana 
města. V dalších letech jsou dle stanov MAS Lípa pro venkov z.s. členské příspěvky obcí ve výši 2.000,-
Kč a 6,-Kč/ občana města. 


