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Rozpočet Středočeského kraje 
 

• celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč  

 

• celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč 

 

• v roce 2013 se podařilo splatit celou část odloženého financování  

v oblasti dopravy ve výši 500 miliónů korun 

  

• Středočeský kraj uhradil také část splátky jistiny z již dříve přijatého 

čtyřmiliardového úvěru kraje a část dluhové služby za úvěr nemocnic 

 

• nové úvěrové prostředky kraj během loňského roku nepřijal 

 

 
 

 

 



Přebytek hospodaření z roku 2013 činí 

824,8 miliónů korun 
 
• 351 miliónů Kč z přebytku bude použito na nedokončené projekty  

EU z roku 2013 

 

• 119,3 milionů Kč půjde na financování Fondů Středočeského kraje 

 

• 129 milionů Kč pomůže dokončit rozestavěné investiční akce 

z loňského roku 

 

• 225,5 milionů Kč podpoří financování oprav komunikací, zajištění 

dopravní obslužnosti v drážní dopravě, úhradu regulačních poplatků, 

na ekologickou výchovu, osvětu a ochranu přírody nebo na zajištění 

bezpečných branek 

 
 

 

 



Grantové programy 
 
• 23. září 2013 vyhlášena  výzva pro podávání žádostí z Fondů 

Středočeského kraje pro rok 2014 

 

• tento rok bylo podáno celkem 3294 žádostí o podporu z některého 

z fondů, schváleno bylo 875 žádostí za 258 milionů korun 

 

• v letech 2011 a 2012 si každý rok žadatelé rozdělili na projekty a akce 

částky v celkové výši 749 milionů korun  

 

 

 

 



Fondy, které pro letošní rok kraj vypsal:  

 
• Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS  

(došlo 443 žádostí, schváleno 275 žádostí za 50 milionů Kč) 

• Středočeský Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence  

(došlo 814 žádostí, schváleno 120 žádostí za 10 milionů Kč) 

• Středočeský Fond kultury a obnovy památek  

(došlo 603 žádostí, 113 žádostí za schváleno 10 milionů Kč) 

• Středočeský Humanitární fond  

(došlo 202 žádostí, schváleno 103 žádostí za 40 milionů Kč) 

• Středočeský Fond cestovního ruchu  

(došlo 62 žádostí, schváleno 39 žádostí za 3,3 milionu Kč) 

• Středočeský Fond podpory malého a středního podnikání  

(došlo 64 žádostí, schváleno 18 žádostí za 1,5 milionu Kč) 

• Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst  

(došlo 653 žádostí, schváleno 97 žádostí za 100 milionů Kč) 

• Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství  

(došlo 453 žádostí, 110 schváleno žádostí za 43,3 milionu Kč) 

• Středočeský fond hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof 

     (žádosti o dotace je možné posílat v průběhu celého roku) 
 

 





Kotlíková dotace 
 

• Rada kraje 12. května 2014 odsouhlasila pokračování v tzv. kotlíkové 

dotaci  

 

• jedná se o program finanční podpory výměny starých kotlů za nové 

ekologické pro občany Středočeského kraje 

 

• radní odsouhlasili uzavření dohody s Ministerstvem životního 

prostředí ČR a Státním fondem životního prostředí ČR ve výši 80 

miliónů korun na poskytnutí dotace  

 

• kraj dá ze svého rozpočtu 40 milionů Kč 

 



• první kolo kotlíkové dotace bylo velmi úspěšné – zájemci vyčerpali 

během tří dnů celou finanční částku 40 milionů Kč, uspokojeno bylo 

912 podaných žádostí o dotaci 

 

• předpoklad vyhlášení kotlíkové dotace je září 2014 

 

• kontrola podaných žádostí trvá zhruba čtyři měsíce, občané 

dosáhnout na čerpání peněz v roce 2015 

 

 

 

 

 

  
 

 

 





Fond solidarity EU 
 

• žádosti o dotaci mohli oprávnění žadatelé podávat od 15. května 2014 do pátku 
5. června 2014 
 

• kraj je při proplácení peněz z Fondu solidarity EU oprávněným žadatelem  
(žádá o 87,7 milionu Kč) i zprostředkovatelem dotace (žádá o 26,1 milionu Kč) 
 

• peníze z fondu se rozhodlo nárokovat 32 obcí – jedná se o částku  
26,1 miliónů korun 
 

• příklady obcí - Kamýk nad Vltavou, Brandýs nad Labem, Chocerady, Neratovice, 
Rožmitál pod Třemšínem, Černošice, Mělník, Týnec nad Sázavou 
 



• Středočeský kraj nárokuje částku ve výši 87,7 milionů – je zde uplatněn 15 % 
podíl na výdajích na odstranění povodňových škod na dopravní infrastruktuře, 
zbylých 85 procent bylo již uhrazeno z programu Státního fondu dopravní 
infrastruktury 
 

• návrh souhrnných žádostí o dotaci z Fondu solidarity EU bude schvalovat 
Zastupitelstvo kraje v termínu do 30. června 2014  





Podpora výstavby mateřských škol  
 

• od školního roku 2012/2013 do školního roku 2013/2014 přibylo v kraji  

32 nových školek s celkovým nárůstem jejich kapacity o 2503 dětí 

 

• nyní je v kraji celkem 739 školek 

 

• za poslední rok bylo schváleno 41 projektů týkajících se mateřských škol, 

jejich dotace bude v celkové výši 394 milionu Kč 

 

• díky těmto projektům vznikne  1 145 nových míst pro děti 

 

• příklady projektů mateřských škol v obcích: Říčany, Svojetice, Všestary, Jince 

 

• příklady projektů mateřských škol ve městech:  Brandýs nad Labem–Stará 

Boleslav, Čáslav, Příbram a Úvaly 





Sociální služby 
 

• v pondělí 9. června 2014 se konalo jednání Asociace krajů České 

republiky s Vládou ČR  

 

• debata o problematice převodu sociálních služeb ze státu na kraje 

 

• kraj je připraven převzít od roku 2015 financování sociálních služeb 

  

• kraj trvá na fixaci částky, kterou stát na tyto účely poskytne 

 

• slib premiéra B. Sobotky, že vláda bude s kraji na přípravě převodu 

sociálních služeb dále spolupracovat  

 

• na sociální služby se počítá příští rok s částkou 7,1 miliardy korun 

pro všechny kraje 





Podpora ROP 

 
• v období 2007–2013 k dispozici 15 miliard Kč 

 z evropských fondů na dotace 

 

• k dnešnímu dni podepsány smlouvy na dotace  

v plné výši – 15 miliard Kč 

 

• proplaceno momentálně 10,2 miliardy Kč 

 

• všechny výzvy již proběhly 



Významné krajské projekty, které aktuálně 

získaly dotaci z ROP 

 
• Dostavba areálu lidových staveb v Kouřimi – dotace 85,6 milionů Kč 

 

• Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech  

– dotace 42 milionů Kč 

 

• Rekonstrukce a dostavba hlavní budovy Regionálního muzea 

v Kolíně – dotace 86 milionů Kč 

 

• Letecké muzeum – interiéry – dotace 6 milionů Kč 

 





Řídící výbor ROP Střední Čechy aktuálně 

schválil rozdělení více než půl miliardy na 

projekty v oblastech dopravy, zdravotnictví či 

cestovního ruchu 

 



Oblast zdravotnictví  

 
• Modernizace zobrazovací techniky v Oblastní nemocnici  

Kolín, a.s. – dotace 38,1 milionů Kč  

 

• Stavba pavilonu č. 5 v Oblastní nemocnice  

Mladá Boleslav, a.s. – dotace 38,8 milionů Kč  

 

• Diagnostické a endoskopické centrum v Oblastní nemocnici  

Příbram, a.s. – 81,9 milionů Kč 





Veřejná infrastruktura a služby  

cestovního ruchu 

 
• Rekonstrukce vodárenské věže v Kolíně – dotace  8,84 milionů Kč 

 

• Votický klášter – dotace  35,75 milionu Kč  

 

• Zručský zámek – dotace 48,12 milionu Kč 



Udržitelné formy veřejné dopravy 

 
• Cyklostezka Kolín – dotace 6,37 milionů Kč 

 

• Cyklostezka Dolní Bučice –  dotace Koudelov – 9,61 milionů Kč 

 

• Týnec nad Sázavou stezka pro cyklisty – dotace 9,83 milionů Kč 





Rozvoj měst a Rozvoj venkova  

 
• Vybavení Domova seniorů Uhlířské Janovice – dotace  46 milionů Kč 

 

• Vybavení Domova seniorů Rakovník – dotace 9 milionů Kč 



Regionální dopravní infrastruktura  

 
• Rekonstrukce mostu na silnici II/331 Nymburk – Drahelice  

– dotace 37,9 milionů Kč 

 

• Rekonstrukce mostu na silnici III/11545 Havlíčkův Mlýn  

– dotace 24 milionů Kč  

 

• Rekonstrukce mostu na silnici II/610 Brandýs nad Labem  

– dotace 9,16 milionů Kč 





Udržitelné formy veřejné dopravy  

 
• Nákup autobusů do Kladna – dotace 10 milionů Kč 

 

• Nákup autobusů do Kolína – dotace 15,4 milionů Kč 

 

• Nákup autobusů pro firmu ČSAD Střední Čechy  

– dotace 10,5 milionů Kč 



Příklady konkrétních aktuálních projektů 

podpořených z ROP 

 



Letecké muzeum – interiéry  

(Muzeum Mladoboleslavska) 

 
• předpokládané náklady: 16 milionů Kč 

 

• dotace z ROP: 6 milionů Kč 

 

• zahájení akce: srpen 2014 

 

• ukončení akce: prosince 2014 

 

• cíl: vybavení budovy Leteckého muzea pro potřeby provozu expozice 

a dalších doprovodných činností pro návštěvníky regionu 

Mladoboleslavska 





Rekonstrukce Mateřské školy  

pod Svatou Horou 

 
• předpokládané náklady: 5,6 milionu Kč 

 

• dotace z ROP: 4,7 milionu Kč 

 

• zahájení akce: červenec 2014 

 

• ukončení akce:  prosinec 2014 

 

• cíl: dojde k vytvoření samostatné ložnice pro 38 dětí, vznikne prostor 

pro inhalační aktivity (prevence respiračních chorob) a zázemí pro 

pracovníky školky, dojde k významnému zlepšení technologického 

zázemí (průmyslová myčka, pračka, atd.) 



Městský krytý bazén Mladá Boleslav 

 
• předpokládané náklady: 321milionů Kč 

 

• dotace z ROP: 190 milionů Kč 

 

• zahájení akce: duben 2014 

 

• ukončení akce:  prosinec 2014 

 

• cíl: vybudování nové budovy městského krytého bazénu, která bude 

vedle sportovního plavání nabízet celou řadu dalších volnočasových 

sportovně-rekreačních a relaxačních aktivit pro všechny věkové 

kategorie uživatelů a širokou nabídku doplňkových služeb 



Novostavba mateřské školy v obci Ondřejov  

 
• předpokládané náklady: 21 milionů Kč 

 

• dotace z ROP: 16,9 milionu Kč 

 

• zahájení akce: srpen 2014 

 

• ukončení akce: březen 2015 

 

• cíl: výstavba nové budovy mateřské školy v obci Ondřejov včetně 

nového vnitřního vybavení. Novou budovu mateřské školy budou 

tvořit dvě samostatné jednotky pro 24 dětí (s možností rozšíření na  

28 dětí) 





Památník národního útlaku a odboje  

v Panenských Břežanech  

 
• předpokládané náklady: 51 milionů Kč 

 

• dotace z ROP: 42,4 milionu Kč 

 

• zahájení akce: červenec 2014 

 

• ukončení akce: březen 2015 

 

• cíl: vybudování "Památníku národního útlaku a odboje" (PNÚO)  

v areálu Horního zámku v Panenských Břežanech, vznikne moderní 

multimediální expozice o 2. světové válce, doplněná o vizuální 3D 

prezentace a expozice představující běžný život v období 2. světové 

války 





Novostavba MŠ v Brandýse nad Labem 

 
• předpokládané náklady: 29 milionů Kč 

 

• dotace z ROP: 23,5 milionu Kč 

 

• zahájení akce: červenec 2014 

 

• ukončení akce: březen 2015 

 

• cíl: vznik nové MŠ v Brandýse nad Labem o kapacitě 96 osob, budou 

zavedeny moderní technologie do výuky, vznikne bezbariérový 

prostor pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, 

vznikne 10 nových pracovních míst, bude využito recyklátu při 

výstavbě objektu a dojde k ekologickému vytápění objektu, třídění 

odpadu a environmentální výchově 



Poděbrady - ulice Za Nádražím 

 
• předpokládané náklady: 35,6 milionu Kč 

 

• dotace z ROP: 20 milionů Kč 

 

• zahájení akce: listopad 2014 

 

• ukončení akce:  srpen 2015 

 

• cíl: rekonstrukce ulice Za Nádražím a části ulice Skladištní. Součástí 

projektu jsou křižovatková napojení, stejně tak i nová vozovka na 

stávající komunikaci 



Společné prohlášení Asociace krajů ČR  

a Svazu měst a obcí ČR 

 
• myšlenka Evropského domu jako jednotného vstupního místa 

  

• zřízení Regionálních stálých konferencí pro koordinaci přípravy  

 

• sjednocování a harmonizaci pravidel platné pro všechny operační 

programy financované z evropských fondů 

 

• jednotné nastavení míry spolufinancování pro orgány samosprávy  

v rámci programovacího období 2014–2020, a to na úroveň 

stanovenou pro města a obce  

 



• provedení reformy financování regionálního školství s cílem zvýšit 

kvalitu výchovy a vzdělávání 

 

• návrhy právních předpisů, které se týkají krajů a obcí, byly 

přednostně předkládány vládou a to po řádném mezirezortním 

připomínkovém řízení  

 

• požadavek, aby vláda řešila nadměrné zatěžování krajských  

a místních komunikací těžkou nákladní dopravou  



Děkuji vám za pozornost! 


