
  

                                                                                                     

 

                                                                            
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 

Pracovní skupina „Obnova a rozvoj obcí“ 

Zápis z jednání, které proběhlo dne 3.10.2013 od 16:00 v zasedací místnosti obecního úřadu 

v Tlučné 

(přítomní viz. prezenční listina) 

 
Program setkání: 

16:00 – 16:15 Úvod, zahájení 
16:15 – 16:30 Tvorba integrované rozvojové strategie MAS Radbuza 
16:30 – 17:30 Diskuse k aktivitám a opatřením MAS v tématické oblasti „Obnova a 

rozvoj obcí“ 
17:30 – 17:45 Závěr jednání pracovní skupiny 
 
Očekávání účastníků: 

– Pomoc při rozvoji obce, především finanční 
– Vědět, jak fungují pracovní skupiny 
– Finanční pomoc 
– Spolupráce mezi obcí a MAS, mezi obcemi navzájem 
– Získání metodických postupů, rad 
– Zachovat tradiční ráz venkovských obcí 
– Získání informací, např. o problémech okolních obcí 
– Pokusit se zapojit do obnovy a rozvoje obcí i občany z obcí, nejen vedení obce 

 

Tvorba integrované rozvojové strategie MAS Radbuza 
Popis a plán tvorby integrované rozvojové strategie MAS Radbuza prezentoval na jednání 
pracovní skupiny Tomáš Svoboda (CpKP). Obecnou prezentaci k pracovním skupinám je 
možné stáhnout na internetových stránkách MAS Radbuza (www.mas-radbuza.cz) v rubrice 
Strategie území. 
 
Diskuse k aktivitám a opatřením MAS v tématické oblasti „Obnova a rozvoj obcí“ 
Hlavním úkolem pracovní skupiny bylo odpovědět na otázku: 
„Jaké aktivity by měla MAS Radbuza podporovat či realizovat v tématické oblasti Obnova a 
rozvoj obcí v období 2014 – 2020?“ 
 
Následující aktivity jsou výstupem diskuse k výše uvedené otázce: 
– Podpora oprav, údržby místních komunikací včetně chodníků a bezpečnostních prvků 

v dopravě 
– Podpora obnovy veřejných prostranství a tvorby projektových dokumentací 
– Podpora participativních procesů v obnově a rozvoji obcí (případové studie dobré 

praxe, školení k zapojení veřejnosti) 
– Podpora investic do kulturních a sportovních zařízení včetně mobiliáře 
– Podpora investic do obnovy, údržby obecních budov (hasičárny, atd.) 
– Problém: nepoužívané, opuštěné budovy... 
– Podpora investic do inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, ČOV, plynovody) 
– Podpora „bytového“ i nebytového fondu v lokalitách nevyužívaných objektů 
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– Podpora investic do veřejného osvětlení, rozhlasů, poplašných systémů, 
bezpečnostních systémů, atd. 

– Podpora investic do komunální techniky pro údržbu místních komunikací a veřejných 
prostranství 

– Podpora soukromého veřejného dopravce 
– Podpora vzniku obecních internetových sítí 

 
Závěr pracovní skupiny 
Další jednání pracovní skupiny proběhne na konferenci MAS Radbuza. Termín konference 
bude upřesněn managamentem MAS Radbuza. 
 
Zapsal: 
Václav Kubernát (MAS Radbuza) 
Tomáš Svoboda (CpKP) 


