
Zápis z jednání Výboru pro strategii k přípravě Integrované strategie rozvoje MAS Hanácké 

Království 

Datum: 13. 5. 2014, 15.00 

Místo: Grygov – obecní úřad 

Přítomní: dle prezenční listiny 

Program: 

1. Úvod –  P. Horák 

2. Představení aktuální verze strategického dokumentu – H. Slováková 

3. Strategická část – priority rozvoje, opatření, podopatření 

4. Vznik pracovních skupin 

 

1. Úvod  

– přivítání, uvedení do tématu, představení 

 

2. Koncept strategického dokumentu  

Struktura dokumentu vychází z manuálu pro tvorbu strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 

2020 – materiál MMR 2014. V regionu musí vzniknout tzv. SCLLD – Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje. Skládá se ze 3 částí: 

1. Charakteristika MAS – tzv. standardy. Aby MAS mohla předkládat strategii ke schválení, musí na 

podzim projít certifikací – řeší kancelář MAS 

2. Integrovaná strategie území  (ISÚ) – vznikne do konce srpna (financováno z OPTP), široká strategie 

obsahující co nejširší záběr záměrů z území. Ta je předmětem jednání. 

3. Integrovaný akční plán rozvoje území – bude se vytvářet po schválení strategie, obsahuje tzv. 

programové rámce, bude už reflektovat konkrétně to, na co se bude moci z evropských fondů žádat.  

Byly představeny jednotlivé kapitoly aktuální verze ISÚ. Je rozdělena na 3 části: 

A) úvodní informace 

B) analytická část 

C) strategická část.  

 

Diskutovaná témata:  

 

Připomínkování dokumentu - Materiál bude ještě upravován na pracovních schůzkách a až poté zveřejněn 

k oficiálnímu připomínkování – červen. 

Srovnání s krajem a republikou - Dle možností u jednotlivých analýz vložit také srovnání s vývojem v kraji a 

ČR nebo jinými regiony 

Možnost vložení mapové přílohy 

Sjednocení grafické podoby dokumentu – bude provedeno v závěru (před veřejným projednáním) 

Doplnit detailní údaje o místních podnikatelích a zejména zemědělcích – o data požádat na Agentuře pro 

zemědělství a venkov.  

Data z ÚSES – možnost požádat o mapové podklady na krajském úřadě - L. Dobrá. 

Projektové náměty – databáze projektových námětů bude přílohou strategie 



 

3. Priority strategie 

Z dostupných údajů byly rozpracovány priority budoucí strategie. Členové se dále vyjadřovali k jednotlivým 

prioritám. Současný stav viz tabulka níže. K dispozici k dalšímu připomínkování na pracovních skupinách.  

 

Název priority / opatření 

1. Živé vesnice 
1.1. Zlepšení občanské vybavenosti v obcích 
1.1.1. Obnova a výstavba obecních budov (mimo školních zařízení) 
1.1.2. Obnova a výstavba prodejen 
1.1.3. Obnova a budování informačních a komunikačních sítí  
1.2. Rozvoj spolkového a kulturního života 
1.2.1. Rekonstrukce zázemí pro spolkovou činnost 
1.2.2. Rekonstrukce a výstavba zařízení pro společenské akce (kulturní domy, společenská centra) 
1.2.3. Neinvestiční podpora spolkového a společenského života 
1.3. Zkvalitnění a vybudování zařízení pro volný čas 
1.3.1. Dětská, seniorská, dopravní, multifunkční hřiště 
1.3.2. Rozvoj přírodních i nepřírodních koupališť 
1.3.3. Budování sportovní infrastruktury 
 
…. 

2. Lepší prostředí 
2.1. Obnova a rozvoj technické infrastruktury 
2.1.1. Obnova stávající sítě technické infrastruktury (vč. veřejného osvětlení) 
2.1.2. Budování nové technické infrastruktury 
2.2. Dopravní infrastruktura 
2.2.1. Odklon dopravy od zastavěných území (Silnice I/55 Olomouc-Přerov) 
2.2.2. Obnova a výstavba místních komunikací 
2.2.3. Obnova a budování veřejných prostranství a ostatních komunikací (chodníky, zálivy, zastávky, parkoviště) 
2.2.4. Obnova polních a lesních cest 
2.3. Zlepšování životního prostředí 
2.3.1. Protipovodňová opatření 
2.3.2. Zlepšení nakládání s odpady 
2.3.3. Využití vodních zdrojů (rybníky, vodní plochy) 
2.3.4. Čistý vzduch  
2.3.4. Ochrana druhové rozmanitosti flóry a fauny 
2.3.5. Obnova a výsadba zeleně 
2.4. Bezpečnost v krajině i v sídlech 
2.4.1. Budování zařízení pro chodce a bezpečnostních dopravních prvků 
2.4.2. Prevence kriminality (kamerové systémy, obecní policie, osvěta) 
… 
 

3. Přijeďte k nám 
3.1. Zlepšování propojení regionu  
3.1.1. Budování cyklostezek  
3.1.2. Naučné stezky 
3.1.3. Hippostezky, vodní stezky 
3.2. Rozvoj cestovního ruchu 
3.2.1. Agroturistika 
3.2.2. Ubytování 
3.2.3. Budování a propagace turistických atraktivit 
3.2.4. Budování infocenter 
3.3. Ochrana a propagace kulturního dědictví 
3.3.1. Obnova   kulturních památek  
3.3.2. Obnova místních památek 
3.3.3. Podpora tradic a místních zvyků (obnova krojů, písemnosti, tradiční akce realizované na území mas) 
3.3.4. Obnova a budování zařízení pro uchování kulturního dědictví 
3.4.  Podpora uměleckých aktivit (hudba, tanec, malíři, sochaři) 
… 

4. Služby pro všechny generace 



4.1. Rozvoj školství a vzdělávání 
4.1.1. Rekonstrukce předškolních i školských zařízení  
4.1.2. Rekonstrukce školních hřišť a tělocvičen 
4.1.3. Podpora celoživotního vzdělávání (knihovny, internet pro seniory atd.) 
4.2. Podpora zdravotnictví 
4.3. Zlepšení sociálních služeb  
4.3.1. Podpora center pro seniory 
4.3.2. Domy s pečovatelskou službou  
4.4. Podpora rodinných a mateřských center 
… 

5. Podnikáme na venkově 
5.1. Konkurenceschopné zemědělství 
5.1.1. Modernizace zemědělských podniků 
5.1.2. Podpora živočišné výroby 
5.1.3. Podpora rostlinné výroby 
5.1. Podpora podnikání 
5.1.1. Podpora drobných řemesel 
5.1.2. Investice do rozvoje malého a středního podnikání 
5.1.3. Budování průmyslových zón 
5.3. Sociální podnikání a zaměstnanost 
… 

6. Větší síla regionu 
6.1. Posilování partnerství členů v regionu 
6.2. Zlepšování managementu MAS 
6.3. Společné projekty spoluprác6.4. Propagace regionu 
 

 

4. Vznik pracovních skupin 

 

- Vzniknou 4 pracovní skupiny – cestovní ruch (vede J. Machovský), školství (S. Denk), sociální oblast 

(M. Zavadilová), podnikání a zemědělství (P. Horák). Vedoucí zajistí členy do jednotlivých 

pracovních skupin. 

 

- Pracovní skupiny se sejdou do poloviny června, vznikne z nich zápis, fotodokumentace, prezenční 

listina, příp. další materiály. Náplň práce – dle připraveného podkladu.  

 

 

- Výstupy z pracovních skupin budou poté zapracovány do strategie (H. Slováková, O. Večeř) – 

analytická část (zejména b2), strategická část (vize, cíle, priority a opatření resp. další části)  

 

 

5. Další postup prací 

- Vytvoření a setkání pracovních skupin dle dohody 

- Zaslání materiálů z PS na email hanaslovakova@hotmail.com, do 10. 6. 2014, resp. Nejpozději do 

13. 6. 2014 

- Další setkání výboru pro strategii 17. 6. 2014, 15.00 Grygov 

- Veřejné projednání dokumentu – 26. 6. 2014, Velký Týnec - kino 

 

 

Zapsala: H. Slováková 

 

 

mailto:hanaslovakova@hotmail.com


 


