
Komunitní projednávání ISRÚ 

 
Účast na zasedání svazku obcí Haberska 

Dne 5.9.2012 od 17:30 hodin 

MAS Královská stezka vystoupila na jednání svazku obcí Haberska a seznámila všechny přítomné 

s aktuální tvorbou Integrované strategie rozvoje území pro nové programové období 2014 – 2020. 

Pro tuto strategii nyní MAS sbírá podněty od obcí, podnikatelů a NNO v území MAS. Sběr podkladů 

probíhá formou komunitního projednání v jednotlivých obcích a tak chce MAS nabídnout jednotlivým 

subjektům organizaci tohoto projednání v jejich obci. V návaznosti na tuto prezentaci MAS Královské 

stezky se ozvalo 5 z přítomných obcí.  

 

 

Komunitní projednání v obci Rozsochatec 

Dne 5.9.2012 od 19:00 hodin 

Jednání se zúčastnilo 20 zástupců obce Rozsochatec. 

MAS Královská stezka pronesla úvodní slovo o přípravě nové integrované strategie rozvoje území, 

jejím časovém harmonogramu a důvodu její tvorby. Zúčastněným byly rozdány dotazníky s žádostí o 

jejich vyplnění. 

Zúčastnění se obraceli na MAS s otázkami, proč je nutné vytvářet novou strategii a k jakým změnám 

v novém programovém období 2014 – 2020 dojde. Zaměstnanci MAS odpovídali veřejnosti, že 

v následujícím programovém období by mělo jít přes MAS mnohem větší množství finančních 

prostředků, než tomu bylo doposud, především z operačních programů.  

Dále MAS seznámila přítomné s výhledem toho, jaké operační programy by měli přes Místní akční 

skupinu jít a jaké by mohli obyvatelé území čerpat.  

V další fázi vyzvali pracovníci MAS zúčastněné, aby přednášeli návrhy na budoucí projekty. 

Zaměstnanci obce (starosta a hospodářka) mluvili o záměrech, které jsou uvedeny v jejich 

rozvojovém plánu obce. Byly řečeny například záměry – obnova komunikací v obci Rozsochatec a 

v místní části Jahodov, přemístění obecního úřadu do prostor prvního patra kulturního domu, 

případné vytvoření bytů pro mladé v horních prostorách, odbahnění rybníka v obci Jahodov, úpravy 

stávajících prostor obecního úřadu pro možnost využívání kurzů a seminářů pro celoživotní 

vzdělávání, rekonstrukci zvoničky či projekt pro úpravy veřejných prostranství v obci, ke kterému by 

byl zakoupen vhodný stroj. V dalších záměrech se začali ozývat přítomní občané, kteří navrhovali 

záměr vytvoření obchvatu kolem obce, neboť dle jejich mínění je v obci velký provoz, zejména kvůli 

dopravě do města Chotěboř. Plán obchvatu je zanešen do územního plánu obce a je v dalším jednání. 

Paní Hyršová, která se aktivně angažuje do činnosti Svazu žen v Rozsochatci se zajímala o možnosti 

využití projektů na měkké akce, díky kterým by mohl být například vytvořen kulturní rok v obci, 

během kterého by se pořádali společenské akce pro dospělé, děti a seniory. Na základě jejího návrhu 



se ozval místní občan – pan Tomáš Jeřábek s nápadem na pořádání seminářů či kurzů pro občany, 

které by se mohli týkat například výuky angličtiny, či obsluhy počítačů.  

Další velká diskuse se rozeběhla při vyslovení záměru zasíťování parcel. Obec má možnost prodat 12 

parcel, ale bohužel zatím nemá prostředky pro jejich zasíťování. Místní tedy především diskutovali o 

časovém výhledu, ve kterém by se případně tento záměr měl realizovat a o potenciálních kupcích 

parcel.  

Místní také konstatovali, že populace v obci stárne a proto by se mělo pořádat i větší množství akcí a 

projektů zaměřených na starší spoluobčany v obci.  

Jednání se účastnili i představitelé TJ Sokol, Sboru dobrovolných hasičů či podnikatelů (statek Lesolg), 

kteří přispívali svými náměty k diskusi. Jejich záměry se většinou týkali zlepšení vybavení, které 

potřebují pro svou činnost (nástroje, vybavení pro volnočasové aktivity apod.).  

Komunitní projednání v obci Rozsochatec bylo ukončeno ve 20:30.  

 

 

Komunitní projednání v obci Bačkov 

Dne 10.9.2012 od 19:00 hodin 

Obec Bačkov je obcí, která má v průměru okolo 130 obyvatel.  

Jednání se zúčastnilo 8 zástupců obce Bačkov. 

Starosta obce Bačkov zahájil zasedání a představil zaměstnance MAS a předmět komunitního 

projednání. Zaměstnanci MAS předali účastnkům komunitního projednání dorazníky s žádostí o jejich 

vyplnění. 

MAS Královská stezka představila na komunitním projednání Integrovanou strategii rozvoje území a 

důvody, proč je tuto strategii potřeba vytvořit za pomoci občanů obcí v MAS na komunitních 

projednáváních. Zaměstnanci MAS představili rovněž možnosti, které budou obce v novém 

programovacím období prostřednictvím MAS mít. Pan Bárta vznesl dotaz týkající se specifikace, 

nových operačních programů. Zaměstnanci MAS mu vysvětlili, že MAS bude mít nově možnosti 

zprostředkovat obcím, podnikatelům a NNO i dotace do jiných operačních programů než do 

nynějšího Program rozvoje venkova. Obce, podnikatelé i NNO si zvýší spektrum možností, na co půjde 

žádat. Pan Bárta měl dotaz jak je to s členstvím v MAS – kdo všechno může být z obce členem a jak je 

to s žádostmi o dotace v rámci fichí. Zaměstnanci MAS mu odpověděli, že díky rovnováze mezi 

soukromým a veřejným sektorem mohou být členem jak obec, tak podnikatel či NNO. Žádat může 

vždy jeden zástupce z veřejného či soukromého sektoru obce v rámci jedné fiché. Do různých fichí 

může žádat více subjektů z obce. Nikdo z občanů již neměl žádné další dotazy. 

Pracovníci MAS vyzvali zúčastněné, aby představili své projektové záměry, popsali to, v čem vidí ve 

své obci slabé a silné stránky, co by rádi změnili.  

Občané uváděli následující projektové záměry: 



- Zateplení kulturního domu, parkety, omítky, vytápění. 

- Chodníky 

- Veřejné osvětlení 

- Koupaliště 

- Srovnání terénu, vykácení dřevin, navezení zeminy, srovnání zeminy, drenáž, výsadba, lavičky 

a mobiliář, komunikace a hráz a zachování historických zdí 

- Sjezdovka na sáňkování 

- Vzdělávání pro děti i pro seniory 

- Volnočasové aktivity pro děti – skate park 

- Jazykové kurzy pro veřejnost 

- Počítačové kurzy pro veřejnost 

- Lanové centrum 

- Vybavení tělocvičny 

- Sklad na obecní věci a zařízení 

- Rekonstrukce obecního domku 

Největší problém vidí přítomní v nedostatečných skladovacích prostorech obce. Veškeré vybavení je 

v současnosti nepřehledně uskladněno v obecním domku, tato kapacita je však velmi nedostatečná a 

limituje obec v pořizování dalších věcí např. pro sportovní vyžití. 

Obec má již vystaveno a zrekonstruováno multifunkční i dětské hřiště. 

Zaměstnanci MAS byl vznesen dotaz ohledně památek v obci. Občané vyjmenovali – dvě kapličky, dva 

křížky a pomník padlým obětem. V obci je rovněž socha, jejiž restaurování by bylo podle místních 

velmi finančně nákladné. 

Nikdo z přítomných již neměl žádné další podněty. 

Zaměstnanci MAS poděkovali zúčstněným za jejich čas a ochotu. 

Komunitní projednání skončilo ve 20:00. 

 

Komunitní projednání v městysi Vilémov 

Dne 17.9.2012 od 19:00. 

Jednání se zúčastnilo 11 zástupců městyse Vilémov.  

Pan Lebeda představil zástupce MAS a předmět jejich prezentace. Zaměstnanci MAS předali 

účastníkům projednávání dotazníky s žádostí o jejich vyplnění. 

Zaměstnanci MAS Královská stezka byla představena nová Integrovaná strategie rozvoje území a její 

nutnost schválení zastupitelstvy všech obcí MAS. Pan Lebeda měl dotaz ohledně rozdílu mezi strategií 

obce, kterou mu nabídla zpracovat Rozvojová agentura a Integrovanou strategií rozvoje území, zda 

mu bude k předkládání projektů stačit ISRÚ. Zaměstnanci MAS mu tento rozdíl vysvětlili, strategie 

obce by byla určena pouze pro potřeby obce, ISRÚ mapuje území všech 62 obcí, které jsou v regionu 



MAS Královská stezka. Pro potřeby projektů, které by nešly přes MAS, je potřebná strategie obce. Pro 

potřeby projektů, které půjdou přes MAS bude využívána ISRÚ. 

Jeden z účastníků měl dotaz, k čemu tedy Integrovaná strategie rozvoje území bude. 

Zaměstnanci MAS mu vysvětlili, že nová strategie má za cíl zjistit všechny potřeby a problémy 

dotčených obcí, neboť v rámci nového programovacího období bude přes MAS více možností čerpání 

dotačních možností. Nejen Program rozvoje venkova, který je přes MAS čerpán obcemi, podnikateli a 

NNO doposud. 

Pan Lebeda měl dotaz k tabulce, které jim zaslala MAS ohledně nových operačních programů a 

zastřešujících organizací. Zaměstnanci MAS mu odpověděli, že v současné době se jedná o 

organizační a institucionální nástin orgánů, které budou mít operační programy v novém 

programovacím období na starosti. Tato věc je však stále v řešení a konečné stanovisko ještě není 

dané. 

Jeden z účastníků se tázal, jak vlastně MAS jako zprostředkující orgán dotací funguje. Zaměstnanci 

MAS mu vysvětlili celý průběh – výzva, konzultace, příjem žádostí, doplnění, odevzdání, podpis 

smlouvy, realizace projektu, proplacení. Zaměstnanci MAS mu také vysvětlili, že MAS dělá 

zprostředkující článek mezi žadatelem a zastřešujícím orgánem dotace. Pomáhá tak žadateli zvýšit 

šance na úspěch projektu, díky konzultacím a doplněním, které žadatel řeší s MAS a ne se 

zastřešujícím orgánem. 

Pan Lebeda měl dotaz ohledně cen zpracování žádostí a zda je pravdou, že 10% ze získané dotace, 

která půjde přes MAS, připadnou MAS. Zaměstnanci MAS mu odpověděli, že informace o 10 % jim 

není známá, a že v současnosti se cena za zpracování žádosti, mimo výzvy MAS, pohybuje okolo 

12000,- Kč. 

Paní Rubinsteinová měla dotaz, z jakých finančních prostředků žije MAS, zda i z příspěvků od obcí? 

Zaměstnanci MAS vysvětlili, že MAS funguje z dotace od Programu rozvoje venkova ze SZIF. Od roku 

2014 je předpoklad ukončení této dotace, ale dosud se neví, z čeho bude MAS financována od tohoto 

roku. Od obcí je vybírán pouze členský jednorázový příspěvek 3000.  

Nikdo ze zúčastněných již neměl žádné dotazy. 

Zaměstnanci MAS požádali účastníky o projektové záměry, které by si v obci přáli realizovat. 

Zúčastnění předkládali následující návrhy: 

- Klub seniorů 

- Cukrárna, kavárna, čajovna  

- Cyklostezky a turistické trasy 

- Naučná stezka rybářská 

- Výměna oken ve škole 

- Kompostéry 

- Rekonstrukce márnice 

- ČOV Vilémov 

- Vodovod Točice – Žďánice 



- Chodníky 

- Výměna oken na radnici 

- Rekonstrukce kulturního domu 

- Víceúčelové sportoviště 

- Revitalizace Babského potoka 

Zaměstnanci MAS vyzvali zúčastněné, aby uvedli, jaké jsou výhody městyse a okolí oproti jiným 

obcím v území: 

- Živoucí a fungující zámek s akcemi pro veřejnost, 

- Dobré životní prostředí bez průmyslových zón. 

 Největším problémem území je podle občanů: 

- Čistička odpadních vod, 

- Vodovod – problém s pitnou vodou. 

Za velké ohrožení do budoucna považují: 

- Úbytek dětí ve škole, 

- Zvyšující se nezaměstnanost a obava ze ztráty obyvatel. 

 

Komunitní projednání v obci Horní Krupá (při příležitosti zasedání DSO Krupsko) 

Dne 24.9.2012 od 17:00 hodin. 

Jednání se zúčastnilo 9 zástupců z obcí Skuhrov, Radostín, Horní Krupá, Rozsochatec, Olešná a Dolní 

Krupá. 

MAS Královská stezka dostala při příležitosti jednání dobrovolného svazku obcí Krupska možnost, po 

skončení tohoto jednání vystoupit, a připravit komunitní projednání. 

Vzhledem k tomu, že DSO Krupsko je členem MAS Královské stezky již od samého počátku, většina 

obcí z DSO už přes MAS čerpala finance na menší projektové záměry. Bylo tedy vidět, že vzhledem 

k vytvoření nové integrované strategie rozvoje území, která bude dokumentem nového 

programového období, je zájem starostů velký a mají chuť se na toto téma angažovat a 

spolupracovat. 

Občanka z vesnice Skuhrov – paní Monika Zondervanová, vystoupila s návrhem projektu, který by se 

týkal přestavby základní školy v Skuhrově. Do této základní školy totiž chodí žáci prvního stupně i přes 

to, že výuka probíhá pouze ve dvou třídách.  

Jejím dalším námětem bylo odbahnění rybníka ve Skuhrově při cestě na Lučici, či lepší využívání 

cyklotras.  

Dále se ozvaly zástupci obcí Olešná, Radostín a Horní Krupá s návrhem na zavedení obecních 

kompostáren. Pan starosta obce Rozsochatec – Václav Havelka, podotknul, že s tímto již jejich obec 

zkušenosti má a plně je využívá. Byly také vysloveny obavy, o možném zneužívání kompostérů 

například chalupáři (tento problém trvá i z hlediska třídění odpadu, kdy místní občané odpady třídí 



poctivě a chalupáři ,,házejí“ do kontejnerů vše, bez jakéhokoliv třídění). Byl tedy podán návrh na 

zřízení osvěty k projektu, která by se týkala toho, jak mají lidé odpady třídit a jak mají případně 

využívat kompostéry a co do nich dávat.  

Všechny obce se shodli na problému čističek, na které mají povětšinou vypracovány projekty, které 

jsou ale v orientační výši 80 000 000 Kč a výše. Zdá se tedy, že většina obcí zůstane raději u odpadních 

septiků a jímek, protože není v jejich silách realizovat čističky v takových hodnotách. 

Mezi dalšími náměty byly například modernizace veřejného osvětlení (nové úspornější), rozhlasu či 

zavedení kamerového systému v obci (nebo již ke zmiňovaným kontejnerům).  

Všichni zúčastnění se shodli, že není v jejich silách obnovovat z rozpočtu obce komunikace v obci. 

Místní podnikatel vstoupil do diskuse námětem využívání solární energie pro vytápění domů 

případně kulturních objektů. Toto vytápění může souviset i s ohřevem vody. Byl podán i námět na 

využívání solární energie pro výrobu elektřiny, ten byl ale z problematických důvodů vyloučen 

(živnostenský list pro odvod elektrické energie do sítě).  

Místní zástupce neziskové organizace, pan David Šorm, přispěl do diskuse s návrhy na vytvoření 

zahradního jezírka na přírodní zahradě, ubytováním v komunitní škole pro žáky škol, kteří zde 

navštěvují výuku, vytvoření platformy pro řemeslnou výrobu (brožurka ve které by byli za území MAS 

vyjmenování řemeslní výrobci – kontakty a mapy: truhláři, tesaři, kováři…) a jeho poslední návrh se 

týkal vytvoření naučných tabulí v každé obci v MAS, na kterých by byli místní legendy, pověsti či 

známý rodáci.  

Mezi posledními ze jmenovaných návrhů na zlepšení infrastruktury v obci byly jmenovány dětská 

hřiště, zateplení obecních a veřejných budov, jejich rekonstrukce (střechy, výměny oken) či případně 

úpravy návsí a obnovy veřejné zeleně.  

Velice ,,živé“ projednávání bylo ukončeno v 19:30.  

 

Komunitní projednání ve Svazku obcí Haberska 

Dne 25.9.2012 od 17 hodin. 

Komunitního projednání se zúčastnilo 12 zástupců z obcí Habry, Tis, Vepříkov, Kámen, Leškovice, 

Rybníček, Chrtníč. 

Pan Rainiš přivítal účastníky na komunitním projednání. 

Zaměstnanci MAS poděkovali přítomným, že se na základě výzvy na účasti jejich zasedání byly 

ochotni sejít ke komunitnímu projednání ISRÚ.  

Zaměstnanci MAS předali účastníkům dotazníky a požádali je o jejich vyplnění. 

Pan Vondra měl podnět ke zlepšení fungování MAS v oblasti zemědělství, zvýšení alokace, předem 

říci zda projekt má potenciál být úspěšný či nikoliv. Dále by se chtěl stát členem Správní rady, kde by 

chtěl hovořit o této problematice. 



Pan Bárta měl dotaz, zda se jmenovitě musí projektový záměr objevit ve strategii, aby měl šanci 

uspět, nebo bude stačit, pokud se bude projektový záměr ztotožňovat s daným opatřením či 

prioritou. Zaměstnanci MAS mu odpověděli, že bude postačující, pokud bude svým zaměřením 

spadat do dané oblasti v ISRÚ, jelikož není možné obsáhnout vše. 

Občan z obce Kámen měl dotaz, zda bude stanovena minimální částka na projekt ve Ficích v novém 

programovacím období, zaměstnanci MAS mu odpověděli, že je předpoklad, že ano. 

Pan Bárta měl dotaz, zda přes MAS půjde i OP ŽP, zaměstnanci MAS mu odpověděli, že toto ještě 

není jisté. 

Pan Fanta z obce Chrtníč vznesl připomínku, že nikdo vlastně neví, jak bude nové programové období 

nastaveno a nevidí důvod to v současné době řešit. Na základě svého prohlášení odešel z projednání. 

Starosta obce Kámen měl dotaz ohledně cestovního ruchu, zda na ubytovací kapacity budou moci 

žádat i podnikatelé, kteří začínají s podnikáním. Pracovníci MAS mu odpověděli, že v současné době, 

je omezení do 2 let historie podnikání, takže je předpokladem že ano.  

Pan Krajina měl dotaz, zda by se žadatelem mohl stát i rybářský spolek. Zaměstnanci MAS mu 

odpověděli, že ano. Tato možnost by mohla být způsobilá do operačního programu rybářství.  

Zaměstnanci MAS vyzvali účastníky k předložení projektových záměrů, problémů, potřeb v jejich 

území či činnosti. 

Projektové záměry: 

- veřejná zeleň 

- komunikace 

- lyžařský vlek 

- kompostárna 

- spojení mezi Kamenem a Tisem – cyklostezka, pěší stezka, inline stezka 

- rekonstrukce veřejného osvětlení 

- výměna oken u víceúčelové budovy, zateplení 

- komunikace 

- kanalizace 

- vodovody 

- ČOV 

- Veřejná zeleň 

- Plynofikace obce Kněž 

- Oprava komunikací Kněž 

- Oprava komunikací Tis 

- Chodníky 

- Oprava cesty březové aleje 

Komunitní projednání bylo ukončeno krátce po 18. hodině.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


