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Zápis z workshopu  

Aktualizace SCLLD pro programové období 2021 – 2027 MAS Region Kunětické hory, 
konaného dne 6.10.2020 od 9:30 v Sezemicích, Velká zasedací místnost MěÚ Sezemice 

 
Přítomní: viz příloha č. 1 - prezenční listina       
 

Úvod 

Moderátor workshopu: Kristýna Holečková 
Zapisovatel zápisu: Kristýna Holečková 
 
Moderátorka přivítala přítomné a seznámila je s programem a účelem workshopu, čímž je prioritně sběr rozvojových potřeb a 
potenciálu území MAS Region Kunětické hory (dále jen „MAS RKH“). Výstupy z tohoto workshopu budou zapracovány do 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS RKH na programové období 21-27 společně s dalšími výstupy 
získanými komunitním způsobem. Následně moderátorka vyzvala přítomné, ať se vzájemně krátce představí.  
 

Aktuální informace k programovému období 2021 - 2027 

Po představení přítomné seznámila s aktuálními informacemi k programovému období 2021 – 2027, které se týkají rozšíření 
území MAS, standardizace a přípravy SCLLD 21-27 a jednotlivých OP (OP ŽP, IROP 2021-2027, SZP, OP TAK, OPZ+), 
kde se zaměřila na očekávané podpořitelné aktivity v PO 21-27.  
 

Diskuze k rozvojovým potřebám a potenciálu území působnosti MAS 

Moderátorka jako podklad k diskuzi všem rozdala v bodech zpracovanou analýzu problémů a potřeb ze SCLLD pro PO 14-
20 a upozornila je, že se jedná pouze o pomocný materiál pro nastartování diskuze a mohou uvádět nové problémy, potřeby 
či potenciál území RKH, nebo negovat předloženou analýzu. Podmínkou nových bodů však je, že se musí jednat o 
skutečnosti, které má MAS RKH potenciál svou činností naplnit, ovlivnit. Účastníci před začátkem diskuze dostali za úkol 
promyslet si, jaké jsou dle nich potřeby či reálný potenciál území, kterými by přispěli do diskuze. Následně se přítomní 
domluvili, že každý řekne postupně své navrhované potřeby a potenciál území, ke kterým ostatní mohou diskutovat, rozvíjet 
je. 
J. Horák uvedl, že v území je potenciál pro spolupráci obec x zemědělec x komunita, což v obci Vysoká n. L. uvedli do praxe 
v projektu OP ŽP. Ostatní souhlasili, že tento potenciál je a že je nevyužitý a že by byl prospěšný např. při likvidaci 
bioodpadu, s čímž je problém, pomohli by i komunitní kompostárny. P. Kohout uvedl, že je problém, kam se štěpkami, že by 
problém mohla vyřešit spolupráce více obcí.  
J. Petrenec uvedl, že je nutné podpořit hasiče a hasičské zbrojnice JPO V, které v tomto PO nebyly podporovány, příp. byl 
velký převis žádostí. Dále by uvítal podporu veřejné zeleně, mobiliářů, parků, čímž by se zlepšil veřejný prostor v obcích, 
atraktivita obcí, vznikl by prostor pro venkovní aktivity a socializaci obyvatel. 
D. Frencl uvedl, že území trápí nedostatečná a nekompletní síť cyklostezek a že pozemní komunikace v území jsou ve velmi 
neuspokojivém stavu, to samé platí pro kanalizace a ČOV. Jen na kanalizaci v Rábech by bylo potřeba přes dvě desítky 
milionů Kč.  
J. Štěpánková uvedla, že je potřeba podporovat infrastrukturu pro sociální služby a projekty pro zemědělce, především menší 
zemědělci potřebují pomoc. Potenciál území je v cestovním ruchu a agroturistice, ale je nevyužitý a potřeboval by podpořit 
investicemi do příslušné infrastruktury, aktivit. Také uvedla, že je nedostatek měkkých projektů v těchto oblastech. 
P. Kohout uvedl, že např. obec Opatovice n. L. by uvítala revitalizaci kasáren, kde by byly potřebné byty, služby pro seniory, 
poliklinika, obecní úřad a sociální služby. Zároveň je potřeba investovat do školy, rozšířit kuchyni, vybudovat sportovní halu. 
I kulturní dům by si zasloužil rekonstrukci. Vyřešily by se tím nejen odpovídající prostory pro potřebné služby obyvatel 
rozšiřující se obce. Uvedl, že je potřeba zajistit bezpečnost občanů v regionu, snižovat kriminalitu, ale chybí lidé. 
P. Vrbatová uvedla, že by také uvítala podporu rekonstrukcí obecních budov, které jsou často v havarijním stavu, tak aby 
byly vhodně využity pro potřeby obyvatel. Také je potřeba vybudovat technickou infrastrukturu v nové zástavbě. Rozhodně 
souhlasí s neuspokojivým stavem silnic a místních komunikací v území a potřebou finančních prostředků do ČOV, jejichž 
kapacita je často díky rostoucí zástavbě nedostačující. Uvítala by také podporu drobných památek, jako jsou křížky a 
kapličky. V území je potřeba budovat či modernizovat dětská hřiště kvůli rostoucí populaci v území. 
J. Horák dodal, že je potřeba také investovat do zvyšování retence vody v krajině a využívání dešťové vody, přičemž 
Dešťovka je pro občany složitá. 
 

Náměty, připomínky, dotazy k aktualizaci SCLLD 

Moderátorka poděkovala přítomným za příspěvky do diskuze a vyzvala je, zda nemají také nějaké náměty, připomínky či 
dotazy k průběhu aktualizace SCLLD, resp. tvorby dokumentu SCLLD pro PO 21-27.  
P. Kohout se zeptal, zda bude po sběru projektů, který probíhal v uplynulém půl roce ještě probíhat nějaký další sběr projektů 
do zásobníku projektů. Moderátorka ho ujistila, že pokud území vygeneruje nové projekty, či ty stávající bude nutné 
aktualizovat, lze tak provádět průběžně, stačí ji kontaktovat. Další větší sběr projektů bude probíhat pravděpodobně za cca 
rok před přípravou akčního plánu SCLLD. P. Kohout poděkoval za činnost kanceláře MAS. 
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Závěr 

Moderátorka všem přítomným poděkovala za příkladnou spolupráci a ukončila workshop.  
 
  
Přílohy: 
Prezenční listina 
 
 
Dne: 6.10.2020 
Zapsala: K. Holečková 
 
 
       


