MAS VLADAŘ o.p.s.
Sídlo: Karlovarská 6, 364 53 Valeč
IČ: 264 04 818
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl O, vložka 93

ZÁPIS
z jednání pracovních skupin

Technická a dopravní infrastruktura obcí - Občanské
vybavení a služby
v rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje na období 2014-2020 MAS Vladař o.p.s.
Termín konání:
Místo konání:
Přítomni:
Čas konání:

4. 11. 2014 (úterý)
Muzeum Valeč, Široká 182, Valeč
dle prezenční listiny
10:00 hodin

Pan Šebesta, omluvil pana ředitele Poláka, a v 10.10h zahájil jednání pracovních skupin Technická a
dopravní infrastruktura obcí - Občanské vybavení a služby. Přivítal přítomné účastníky. Zasedání pracovních
skupin začalo představením všech přítomných. Pan Šebesta představil účastníkům princip komunitně
vedeného místního rozvoje, na jehož základě se bude sestavovat SCLLD MAS Vladař na období 2014+.
Následně prezentoval přítomným PowerPoint se statistickými daty, jež se podařilo kanceláři MAS získat
z veřejně dostupných databází k probíraným tématům. Sdělil účastníkům, že není ještě známá přesná
metodika a operační programy ještě nejsou ze strany Evropské komise schváleny. Není tak známa konkrétní
podpora v tomto finančním období 2014+.

PS: Technická a dopravní infrastruktura obcí
Následně proběhla debata nad uvedenými statistikami. Účastníci projevili zájem problémy
vyvstávající z prezentovaných dat řešit, respektive je již nyní řeší v rámci svých obcí s omezenými rozpočty.
Pan Šebesta vyznal k diskuzi nad prezentovanými socioekonomickými daty a daty ČSÚ, vyřčení problémů
v této tematické oblasti. Účastníci zapisovali své návrhy na dostupné flipchartové papíry, za kterých se
následně sestavila následná SWOT analýza.
Silné stránky
-hustá síť III. a IV. třídy
-historická síť polních cest

Příležitosti
-nové technologie oprav komunikací
-úspory při údržbě komunikací ve prospěch oprav
-budování krajských páteřních cyklostezek
-vybudování meziobecní páteřní internetové sítě

Slabé stránky
-nedostatek financí na opravy silnic III. a IV. třídy
-nedokončené pozemkové úpravy
-vlastnické vztahy k pozemkům místních komunikací
-chybějící chodníky v obcích, příp. jejich špatný stav
-pomalý a kolísající rychlost internetu v obcích
Hrozby
-navýšení silniční nákladní dopravy
-zpoplatnění silnic I. třídy pro nákladní dopravu
Použití nekvalitních materiálů na stavbu komunikací
a chodníků
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Následně byl účastníky připomínkován návrh opatřením, která byla sbírána v průběhu
komunitních projednávání v mikroregionech MAS. Návrh opatření pro naplnění stanovených cílů:
Technická a dopravní infrastruktura obcí
Opatření pro KO 5.1. – Rozvoj technické infrastruktury obcí
1. Výstavba a rekonstrukce vodovodů
2. Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod
Opatření pro KO 5.2. – Rozvoj dopravní infrastruktury obcí
1. Výstavba a rekonstrukce místních komunikací IV. tříd a polních cest
2. Výstavba a rekonstrukce chodníků
3. Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení
Poznámky účastníků k opatřením:
KO 5.1.1
- v Chyši jsou vodovody vyřešené. V přidružených obcích plánují vybudování malých vrtů a
následný rozvod do jednotlivých domů
- vodovody jsou často ještě „po Němcích“ – nutnost mnohamilionových investic
- z MAS by mohla jít podpora na projekční činnosti (za podmínky realizace)
KO 5.1.2
- podle účastníků je realizace tohoto opatření mimo finanční možnosti MAS
- otevřela se široká diskuze na možnost podpory domácích čističek
- účastníci by uvítali možnost podpory domácích čističek
- případně opět jako u vodovodů – MAS by podpořila projekční činnosti (za podmínky
realizace těchto milionových investic)
KO 5.2.1. až 3.
- zde se účastníci shodli, že je výrazná podfinancovanost. Ale vedla se polemika, či to bude
opět ve finančních možnostech MAS podporovat tyto nákladné projekty.
- Na druhou stranu v malých obcích je i půl milionu v cestách velmi vidět, řekl p. Fronc
OSTATNÍ:
- rozhořela se diskuze na téma absence kotlíkových dotací v Ústeckém a Karlovarském kraji
- p. Fronc vznese toto téma na KS MAS KK
Od 11.30 do 12.00 vyhlásil pan Šebesta občerstvovací přestávku.
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PS: Občanské vybavení a služby
Následně proběhla debata nad uvedenými statistikami. Účastníci projevili zájem problémy
vyvstávající z prezentovaných dat řešit, respektive je již nyní řeší v rámci svých obcí s omezenými rozpočty.
Pan Šebesta vyznal k diskuzi nad prezentovanými socioekonomickými daty a daty ČSÚ, vyřčení problémů
v této tematické oblasti. Účastníci zapisovali své návrhy na dostupné flipchartové papíry, za kterých se
následně sestavila následná SWOT analýza.
Silné stránky
-dostupnost základních a mateřských škol
-snahy udržet poštovní služby formou poštoven
-investice obcí do udržení stávajícího vybavení a
služeb
-podpora patriotismu
Příležitosti
-zvýšení počtu obyvatel
-vylepšující se mediální pohled na venkov
-dotační pobídky pro vyrovnání rozdílů mezi městy a
venkovem

Slabé stránky
-vybavení škol
-nedostatek policistů v ulicích
-využívání služeb jinde, pokles poptávky v místě
-Nedostatek kvalifikovaných odborných pracovníků
-málo sportovišť
Hrozby
-snižování rozpočtů složkám státu
-omezování dostupnosti základní zdravotní péče
úhradovými vyhláškami
-odliv klientů služeb
-nárůst byrokracie

Následně byl účastníky připomínkován návrh opatřením, která byla sbírána v průběhu
komunitních projednávání v mikroregionech MAS. Návrh opatření pro naplnění stanovených cílů:
Občanské vybavení a služby
Opatření pro KO 6.1. – Zlepšení občanské vybavenosti
1. Výstavba a rekonstrukce zdravotnických zařízení
2. Výstavba a rekonstrukce zařízení pro sociální služby
3. Výstavba a rekonstrukce budov veřejné správy
Opatření pro KO 6.2. – Zlepšení služeb pro občany
1. Posilování dopravní obslužnosti
2. Podpora komunikačních a informačních systémů
Poznámky účastníků, opatření č.:
KO 6.1.1.
– p. Novák - uvítal by dotaci na přístrojové vybavení Nemocnice Žatec i Vodní záchranné
služby Nechranice, případně na rozšíření lůžek
- v Chyši chystají přestěhování zdravotního střediska z 1. patra do přízemí
- priorizovat (s ohledem na předpokládané finanční prostředky) rekonstrukci zdravotnických
zařízení před jejich výstavbou
KO 6.1.2.
- situace obdobná jako u zdravotních zařízení – síť je dostatečná, ale někde budovy vyžadují
rekonstrukci
KO 6.1.3
- až na drobné výjimky jsou budovy veřejné správy v pořádku. Pokud je nutnost jejich
rekonstrukcí /zateplení apod./ lze využívat jiné dostupné dotace – např. OPŽP
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-

Účastníci necítí potřebu využívat peníze z MAS do tohoto opatření

KO 6.2.1
- návrh na podporu školních mikrobusů – záchrana vesnických škol
- lze je využívat také pro dopravu důchodců k lékaři aj.
KO 6.2.2
- podpora infrastruktury pro provozování obecního (příp. free) wifi internetu
- někteří účastníci kromě obecního rozhlasu, který většinou mají již zprovozněný, uvažují o
komunikaci s občany prostřednictvím SMS – SMS Rozhlas
Pan Šebesta poděkoval za účast a přínosné návrhy všem přítomným. Jednání následně v 13.15 h
ukončil. Upozornil přítomné, že své návrhy či připomínky mohou k tématům zasílat kanceláři MAS
kontinuálně. Zápis z tohoto jednání bude přítomným zaslán do konce týdne.

Ve Valči 4. listopadu 2014

Zapsal: Bc. David Šebesta

Tel.: +420 353 399 708, E-mail: vladar@vladar.cz, WWW: www.vladar.cz

Stránka 4 z 4

