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ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU PRO STAROSTY  

V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ MAS JAKO NÁSTORJ SPOLUPRÁCE PRO 

EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮCZ.1.04/4.1.00/B6.00043 

 

Místo konání: Sokolovna Habry 

Datum a čas: 24. 2. 2015, 16:00 hodin do 19:00 hod. 

 

Přítomní:   

Za realizační tým projektu: Oblastní koordinátorka projektu Mgr. Kateřina Procházková 

        Manažer Královské stezky Mgr. Lucie Růžičková 

Z cílové skupiny: 59 starostů obcí MAS Královská stezka 

 

Zápis: 

Program:  

1) Prezentace účastníků 

2) Prezentace projektu SMS a představení oblastního koordinátora projektu magistry 

Kateřiny Procházkové 

3) Co pro Vás MAS Královská stezka může udělat? 

4) Diskuze 

5) Závěr 

 

Jednání bylo zahájeno manažerem Královské stezky, slečnou Mgr. Lucií Růžičkovou, která 

přítomné seznámila s programem jednání a představila hosta jednání: paní Mgr. Kateřinu 

Procházkovou, oblastního koordinátora projektu „MAS jako nástroje spolupráce obcí pro 

efektivní chod úřadů“. Slovem dále pokračovala slečna Růžičková, která podrobně představila 

projekt SMS ČR, do kterého je MAS Královská stezka zapojena. Projekt má podpořit 

fungování spolupráce na platformě MAS.  

Manažerka Růžičková představila témata navržená k výběru pro spolupráci mezi obcemi v 

rámci projektu. Témata byla následující: 

• Protipovodňová opatření jako součást krizového řízení 

• Regionální školství 

• Odpadové hospodářství 

• Doprava a veřejná dopravní obslužnost 

• Zaměstnanost 

 

V rámci území MAS Královská stezka byla vybrána ke spolupráci tři témata spolupráce: 

• Odpadové hospodářství 

• Zaměstnanost  

• Regionální školství 
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Byly zmíněny možné aktivity u jednotlivých témat. Starostové byli vyzváni k zamyšlení a ke 

sdělení zkušeností, problému, specifik, nápadů a návrhů v tom, co pro ně může MAS 

Královská stezka udělat. 

Dále bylo představeno Sdružení místních samospráv, hlavní okruhy činnosti, počet členů obcí 

a měst Kraje Vysočina a jednotliví členové SMS ČR z území MAS. Bylo také pohovořeno o 

tom, co starostům SMS ČR nabízí.  

Slovo si vzala paní Kateřina Procházková, která představila svoji činnost v rámci projektu 

„MAS jako nástroje spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ a shrnula informace o 

konaném workshopu v Brně, a to z 20. 1. 2015. Doplnila další informace o novém 

programovém období 2014 + a vyzvala starosty ke spolupráci s MAS Královská stezka.  

Manažerka Královské stezky o.p.s. slečna Růžičková dala následně prostor k diskuzi ke všem 

předneseným informacím.  

Komunikace začala diskuzi o možné spolupráci MAS a jednotlivých obcí v příštím 

programovacím období, byla nastíněna stránka novel odpadového hospodářství. Starostové 

jsou si vědomi povinnosti v rámci třídění odpadů zavést sběr kovu a také nové povinnosti 

třídit v každé obci bioodpad rostlinného původu. Návrh na zavedení kontejneru na hliník a 

hliníkové věci padl panem starostou Hormandlem z Nejepína. Dále bylo zmíněno, že dle 

starostů malých obcí je sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů neekonomický až 

zbytečný. Není nutné, aby obec měla platit za kontejnery na odpad, když si občané sami 

kompostují tento odpad na vlastní zahradě.  

Byly diskutovány překážky ve výkonu veřejné správy v obcích a hledány cesty, jak může 

MAS s těmito problémy v budoucnosti pomáhat. Zda by pomohlo administrativním a se 

starostováním spojených věcem zřídit např. infocentrum, elektronizace všech údajů apod. 

K tomu se vyjádřil pan starosta z Radostína – je pro zjednodušení administrativy, avšak to 

neznamená, že by se „hlava obce“ neměla vzdělávat a jednat s úřady i osobně, což je podle 

něj někdy nejlepší a nejrychlejší způsob vyřízení věci.  

K tématu školství byla reakce taková, že největším problémem je udržet vůbec chod školy, 

jak základní, tak mateřské, v obci. Takový problém má např. hlavně Uhelná Příbram, podotkl 

starosta obce pan Jarolím. Děti rodiče vozí do zařízení v místě jejich pracoviště čím dál 

častěji, čímž někde vzniká nenaplněnost dětí ve škole na vesnici.  

K nezaměstnanosti se téměř nikdo vyjadřovat nechtěl. Slečna Růžičková uvedla, že na území 

MAS osciluje kolem 10 %. Jako problém je také vnímáno postupné odumírání tradičních 

řemesel a malé množství kvalitních řemeslníků, to je směr, kterým by se mohla 

nezaměstnanost potlačit mezi lidmi s nižším vzděláním, jež jsou manuálně zruční. Avšak k 

potlačení míry nezaměstnanosti je třeba dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace. Pan 

starosta obce Vepříkov, pan Bárta, dodal, že role obcí je vzhledem k nezaměstnanosti v tomto 

systému velice slabá. 
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Diskuze byla ukončena slečnou Mgr. Lucií Růžičkovou, která poděkovala všem zúčastněným 

a vyzvala ještě jednou starosty k možným připomínkám zmíněných témat jak emailem, 

telefonicky či osobně.  

Zapsala: Mgr. Lucie Růžičková 

Fotodokumentace: 
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