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Zápis z pracovní skupiny „Rozvoj obcí“  
v rámci tvorby Strategie CLLD MAS Blaník 2021-27 

 
 
 
Termín: 8. 4. 2021 od 15:00 – 17:30 
 
Místo: online platforma Google Meet  

Jednání vedla: Mgr. Anna Dufková, MAS Blaník, z.s.  

Zapsal: Mgr. Tomáš Kramár, MAS Blaník 

 

 

Účastníci pracovní skupiny: 

1. Karel Kroupa, místostarosta města Vlašimi 

2. Mgr. Jitka Fialová, předsedkyně MAS Blaník 

3. Ing. Eliška Švejdová, manažerka mikroregionu Blaník – svazek obcí 

4. Aleš Kuták, nezávislý konzultant v oblasti OZE a úspor energie 

5. Jan Bursík 

6. Štěpánk Bézová, místostarostka Trhový Štěpánov 

7. Mgr. Dana Laloučková, ředitelka Charita Vlašim  

8. Bc. Daniela Lučanová, Diakonie CČE 

9. Eva Získalové, starostka obce Děkanovice 

10. Petra Bartoníčková, starostka městyse Načeradec 

11. Jana Lapáčková, obec Pravonín  

12. Anna Dufková – Expert IROP, MAS Blaník, z.s.  

13. Tomáš Kramár – vedoucí pro realizaci SCLLD MAS Blaník 

 
 

Záznam jednání:  

Anna Dufková zahájila v 15,00 h. jednání pracovní skupiny a přivítala její účastníky.  V průběhu jednání skupina 

pracovala nad podkladem tj. Strategickým rámcem pro oblast Rozvoj obcí, který byl kanceláří MAS Blaník, z.s. 

připraven na základě SWOT analýzy vytvořené na minulém jednání a animace území. Účastníci v průběhu 

jednání upravovali formulace cílů a opatření. Některá další opatření přidávali ( R-2-6). Během diskuze se 

rozhodli odstranit opatření 1-6 Podpora limitovaných (znevýhodněných) území z důvodu nedostatků 

kompetencí k jeho naplnění. Nahradili ho opatřením týkající se výstavby a údržby bytového fondu obcí. 

V dalších opatřeních došlo zejména k úpravě a doplnění formulací.   
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Po ukončení práce na strategickém rámci Anna Dufková účastníkům sdělila, že všechny uvedené změny 

zapracuje a zašle k finálním připomínkám, které budou moci účastníci vznést prostřednictvím emailu. Anna 

Dufková poděkovala všem zúčastněným za spolupráci a v 17:30 ukončila jednání pracovní skupiny. Výstup 

z jednání je přílohou č. 2 tohoto zápisu.  

 

Přílohy:  
- Výstupy telefonického dotazování obcí 
- SWOT analýza 
- fotodokumentace (printscreeny) 
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Příloha č. 2 Výsledný strategický rámec pro oblast Rozvoje obcí  

 

Strategický cíl Indikátor 

strategického cíle 

Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

R - Cílem je zvýšení kvality 

života v obcích pro udržení 

stávajících a přilákání 

nových obyvatel pro 

bydlení, život i práci v 

regionu. 

, 

 R-1-Prostřednictvím 

podpory podnikání 

(zejména drobného), 

vzniku pracovních míst, 

podpory realizace 

komplexních pozemkových 

úprav, podpory zajištění 

odpovídající územně 

plánovací dokumentace 

k podpoře rozvoje obce 

s ohledem na bydlení 

přilákat nové a udržet 

stávající obyvatele, 

vytvořit kvalitní podmínky 

pro život všech 

generací.Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů. 

R-1-1 Podpora podnikání v regionu-služby, řemesla, drobná výroba, prodej ze dvora, farmářské trhy  

 R-1-2 Podpora vzniku pracovních míst na venkově 

Podpora částečných úvazků; podpora flexibilních pracovních úvazků; podpora homeoffice; podpora zaměstnávání 

ohrožených skupin obyvatel  

R-1-3 Podpora realizace komplexních pozemkových úprav 

Zpracování KPÚ; Realizace plánu společných zařízení 

R-1-4 Podpora vzniku a aktualizace územně plánovací dokumentace 
Podpora vzniku zón k trvalému bydlení; Územní plány; Regulační plány; Územní studie, at 

R-1-5 Podpora zázemí a vybavení venkovských služeb  
Pojízdné prodejny, lékárny a další služby; Lékařské ordinace; Knihovny; Školky, zařízení služeb péče o děti; Pošty, 
provozování nedostupných služeb s podporou obce nebo přímo obcí, resp. formou sociálního podnikání  

R-1-6 Výstavba a údržba bytového fondu obcí  

R-2:  

Prostřednictvím budování 

a modernizace kvalitní 

technické, dopravní a další 

veřejné infrastruktury, 

včetně preventivních 

opatření na ochranu 

majetku, zkvalitňovat život 

v regionu 

R-2-1 Základní technická infrastruktura 
Výstavba, modernizace a zkapacitnění čistíren odpadních vod včetně domovních ČOV; Výstavba a modernizace kanalizace 
a vodovodů; Výstavba a modernizace osvětlení v obcích; Zavádění a posilování vysokorychlostního internetu včetněúdržby 
veškeré této infrastruktury 

R-2-2 Veřejná infrastruktura a veřejná prostranství 
Výstavba, modernizace a údržba nemovitého majetku obcí; Oprava, údržba a nová výstavba hřbitovů včetně zazemí; 
Oprava památníků a pietních míst (vč. Okolní výsadby); Péče o památky; Výsadba a údržba veřejné zeleně; Městský 
mobiliář; Vybavení obecních budov 

R-2-3 Dopravní infrastruktura 
Modernizace, výstavba nových komunikací, parkovišť včetně odstavných ploch pro kamiony; Údržba místních komunikací; 
Údržba zpevněných neasfaltových cest; Výstavba, modernizace a údržba chodníků, semafory, přechody, místa pro 
přecházení a lávky pro chodce, měřiče rychlosti, prvky zajišťující bezpečnost pro znevýhodněné skupiny obyvatel apod. ; 
obchvaty obcícyklistická doprava v obcích 
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Strategický cíl Indikátor 

strategického cíle 

Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

 
R-2-4 Regionální a meziregionální hromadná doprava 
Park+Ride (a podobné inovativní řešení); návaznost do sousedních regionů (Praha, Tábor, Humpolec, Ledeč nad Sázavou); 
Údržba a modernizace stávajícího stavu a podpora novativních a alternativních řešení místní dopravy a zázemí pro dopravu 

R-2-5 Preventivní protipovodňová opatření v intravilánu obcí 
(extravilán součástí „Potenciál krajiny‟) 

Požární nádrže, návesní rybníky (budování, modernizace, údržba); Projektová dokumentace vč. Rozborů vody, půdy, atp.; 
Suché poldry v intravilánu obcí; Revitalizace vodních nebo jiných přírodních prvků v intravilánu obcí 
 

R-2-6  Realizace opatření k zadržování vody v intravilánu  - DOFORMULOVAT+ hospodaření (šetření) s vodou (nádrže na 
dešťovou vodu,…) 

R-3: Přechod z odpadového 

na oběhové hospodářství a 

efektivní nakládání se 

zdroji včetně využití 

obnovitelných zdrojů 

energie 

  

R-3-1 Efektivní odpadové hospodářství a využívání zdrojů 
Snížení produkce komunálních odpadů a zvýšení jejich materiálového využití, tvorba strategie DSO do roku 2030 s ohledem 
na nový zákon o odpadech, meziobecní projekty spolupráce v oblasti odpadového hospodářství, projekty spolupráce 
v oblasti odpadového hospodářství s ostatními partnery, kompostárny, třídící linka a provozovna na zpracování odpadu, 
projekty na podporu třídění odpadu – osvěta, nové technologie pro kontrolu a svoz atp.  – Pokyn pracovní skupiny 
k doplnění Alešem Kutákem  

R-3-2 Využití obnovitelných zdrojů energie a podpora úspor energie ve vazbě na místní podmínky 
Instalace OZE na veřejných budovách, vznik energetických komunit, decentralizace výroby a distribuce energie, výměna 
emisně nevyhovujících kotlů – Pokyn pracovní skupiny k doplnění Alešem Kutákem 

R-4 Prostřednictvím 

podpory komunitního 

života v obcích působit 

preventivně proti sociálně 

patologickým jevům, 

zlepšit sociální i zdravotní 

situaci místních obyvatel a 

současně umožnit integraci 

nově příchozích obyvatel. 

 
R-4- 1 Podpora míst pro setkávání, sport, hru a zábavu  
(Investice, budování, vybavení) 
Spolkové domy; Hřiště a sportoviště; Sportovní zařízení; Návesní posezení; Hasičské zbrojnice; Spolkové místnosti; 
Adaptace nevyužívaných prostor pro multifunkční a komunitní centra; Technické zázemí a vybavení a mobilní zařízení 

 

R-4- 2 Podpora komunitních aktivit  

Podpora realizace jednorázových i dlouhodobých aktivit podporujících rozvoj komunitního života v obcích, mezigenerační, 
vzdělávací, volnočasové aktivity aj. 
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Strategický cíl Indikátor 

strategického cíle 

Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

R-5 Prostřednictvím 

spolupráce, strategického 

plánování a moderního 

řízení obcí uskutečňovat 

efektivní a inovativní 

řešení pro rozvoj obcí 

v oblasti investičních i 

neinvestičních záměrů a 

nakládání s finančními 

zdroji (evropské a národní 

zdroje i rozpočty obcí) 

R-5-1 Strategické plánování v obcích a řízení obcí (Podpora zpracování Programů rozvoje obcí, Podpora tvorby energetického 
auditu obce a energetického managementu obce ) 
R-5-2 Spolupráce obcí se subjekty veřejné i soukromé sféry ( Spolupráce se zahraničními investory, MAP III.,  meziobecní 
spolupráce ) 
Ř-5-3 Při plánování a realizaci projektů rozvoje obcí aplikovat přístupy tzv. Chytrého venkova (Smart village, Smart City, resp. 
Smart region) – spolupráce, inovace, řešení více problémů najednou, využití nových technologií; resilientní přístup (…od 
zranitelnosti k resilienci) 
 
 
 

  R-5-4 Zvyšování efektivity a kvality státní správy a samosprávy 
Centrum sdílených služeb pro obce, vzdělávání úředníků a zastupitelů, nové komunikační platformy a online způsoby práce 
a spolupráce 

-  

R-5-5 Zapojování obyvatel do rozhodování obcí  
Informovanost obyvatel prostřednictvím místních rozhlasů, webových a mobilních služeb, info tabulí a tištěných materiálů, 
online i offline zapojování veřejnosti do rozhodování (participativní rozpočty, veřejné debaty, komunitní plánování ad.)  
 

 

mailto:kancelar@masblanik.cz
http://www.masblanik.cz/


 

 

MAS Blaník, z.s., Palackého nám. 65, 258 01 Vlašim, tel: 703 355 807, kancelar@masblanik.cz, www.masblanik.cz 

 

 

 

Příloha č. 3 Fotodokumentace – printscreeny:  
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