
IX. Setkání starostů a 

místostarostů Středočeského 

kraje 

MVDr. Josef Řihák 

hejtman Středočeského kraje 



MVDr. Josef Řihák, 

starosta Příbrami 

v letech 2006 – 2012 

Hlavní priority a úspěchy: 

  

• vyrovnané hospodaření, 

• nízká dluhová služba, 

• čerpání peněz z prostředků EU na zateplení škol, DPS, 

rekonstrukce hlavních náměstí, program IPRM, 

rekonstrukce ČOV a další 



Hlavní cíle: 

 

• stabilizovat rozpočet kraje, 

• hospodařit bez dluhů, 

• čerpat peníze na rozvoj kraje z prostředků EU, 

• podpora měst, obcí a dobrovolných hasičů 
prostřednictvím fondů (FROM, akce H a další), 

• plnění volebních slibů – školní jízdné, proplácení 
zdravotnických poplatků, podpora učňovského školství 

MVDr. Josef Řihák, 

hejtman Středočeského kraje 

od listopadu 2012 





Pomáháme obcím 

Z ROP Střední Čechy vyplaceno za rok 2013: 

 

• 399 milionů na projekty obcí, 830 milionů na 
krajské projekty 

• od roku 2007 vyplaceno obcím 4,3 mld., 
Středočeskému kraji 4,1 mld. 

• jsme 3. nejlepší v proplácení prostředkům 
žadatelům, zatím jsme vyplatili 12 mld. 

 



Projekty schválené Výborem  

regionální rady v roce 2013: 

 

• Krajské projekty:  
– cyklostezky za 36 milionů (dotace 28 mil.) 

– autobusy za 342 milionů (dotace 142 mil.) 

– silnice za 447 milionů (dotace 380 mil.)  

 

• Obecní projekty:  
– města Mladá Boleslav a Kladno – 104 milionů (88 mil. 

dotace) 

– mateřské školy – 114 milionů (91 mil. dotace) 

– místní komunikace – 320 milionů (208 mil. dotace) 

– náhradní projekty místní komunikace – 277 milionů (186 
mil. dotace) 





Povodně 2013 

• nouzový stav od 2. 6. 2013 do 28. 06. 2013 

• zasahovalo 3 568 profesionálních a 9 270 dobrovolných 
hasičů, 210 vojáků  

• poškozeno, částečně či úplně zničeno bylo ve Středočeském 
kraji 2 000 bytů, 300 bytových jednotek, 2 370 rodinných 
domů, vyřazeno z provozu 70 čistíren odpadních vod 

• poděkování patří všem starostům postižených obcí, 
dobrovolným i profesionálním hasičům za účinnou pomoc 
při záchraně zdraví, životů a majetku občanů kraje i při 
likvidaci následků červnové povodně  

• zakládáme povodňovou komisi k předcházení a zmírnění 
následků další možné povodně 

• uvítáme vaše náměty a doporučení!  





Škody 

• výše předběžných nákladů na obnovu majetku dosáhla 

4,2  mld. Kč   

– krajský majetek - 1 226 mil. Kč 

– obce - 1 416 mil. Kč 

– podnikatelé - 389 mil. Kč 

– majetek obyvatel a organizací - 788 mil. Kč 

– státní majetek - 355 mil. Kč 

• škody na silnicích II. a III. třídy  1,4 mld. Kč 

• poškozeno 170 mostů, 32 mostů k celkové demolici 

 



• z rozpočtu kraje vyčleněno na pomoc obcím 43 mil. Kč 

• formou daru rozděleno celkem  34 mil. Kč a to pro 213 obcí, každá 

obdržela 160 tis. Kč  

• finanční dar jednotkám HZS a SDHO 

o poškozená požární čerpadla 2 mil. Kč 

o poškozené požární hadice 1,4 mil. Kč 

• celkem kraj pomohl 37,5 mil. Kč, zbývá 6,5 mil. Kč jako rezerva pro 

případnou nutnou pomoc 

• od MF obdržel kraj na dotacích na prvotní škody 220 mil. Kč 

o obce 133,7 mil. Kč 

o krajská zařízení 17,7 mil. Kč 

o zbývá rozdělit 68,5 mil. Kč 

Peníze na pokrytí  

prvotních škod 



 



Středočeské 

fondy 2014 
• rada doporučila zastupitelstvu schválit od 1. října 2013 tyto 

peněžní fondy: 
– Středočeský Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární 

prevence 

– Středočeský Fond cestovního ruchu 

– Středočeský Fond podpory malého a středního podnikání 

• rada předpokládá, že bude rozděleno celkem 850 mil. Kč,  

• v rámci akce H by mělo být rozděleno 30 mil. Kč           

• žádosti budou podávány od listopadu do prosince 2013 

• vyhodnoceny budou v březnu 2014 

• výše požadavků na dotaci bude činit až 6 miliónů korun 



• Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních 
katastrof 

• Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek 
IZS 

• Středočeský Fond sportu, volného času a primární 
prevence 

• Středočeský Fond kultury a obnovy památek 

• Středočeský Humanitární fond 

• Středočeský Fond cestovního ruchu a podpory podnikání 

• Středočeský Fond rozvoje obcí a měst 

• Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství 

Středočeské 
fondy 2014 



 



• 22. srpna 2013 - podpis Dohody o poskytnutí  dotace 
v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů 
s MŽP ČR 

• Středočeský kraj  -  třetí kraj, který tuto dotaci využívá 

• o dotaci může požádat každý vlastník užívané nemovitosti, 
který chce vyměnit kotel na tuhá paliva s ručním 
přikládáním za nový ekologický 

• celkem dotace činí 40 miliónů korun,  MŽP ČR a 
Středočeský kraj se každý podílí částkou 20 miliónů korun 

• příjem žádostí byl zahájen 2. září 2013, ukončení žádostí je 
stanoveno na 31. října 2013 nebo v den vyčerpání 

• kraj na administraci vyčlenil 20 úředníků 

• dosud přijato 832 žádostí v celkové hodnotě 37,130 mil. Kč 

Kotlíkové 
dotace 





Navázání dobrých 

vztahů s Prahou 

• proběhlo několik schůzek mezi vedením 
Středočeského kraje a Prahy 

• uzavřeli jsme memorandum o vzájemné 
spolupráci při čerpání peněz z evropských 
fondů (ITI - integrované teritoriální investice)  

• setkání s hejtmanem Vysočiny Běhounkem a 
primátorem Prahy Hudečkem k problematice 
dalšího využívání vodní nádrže Želivka 





Děkuji vám za pozornost! 


