ZÁPIS KULATÉHO STOLU PRO STAROSTY
V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ MAS JAKO NÁSTROJ
SPOLUPRÁCE PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Místo konání: Loukov
Datum a čas: 12.2.2015, 10.00 hod.

Přítomní:
Za realizační tým projektu: Mgr. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR
Mgr. Petr Žůrek, S.T.D., předseda Krajského shromáždění SMS
ČR Zlínského kraje
Z cílové skupiny: 16 starostů a zástupců obcí MAS Podhostýnska

Zápis:

Program:
1. Prezence účastníků (9:30-10:00 hod.)
2. Úvod a přivítání (Ing. Zlámal, Mgr. Žůrek, S.T.D.)
3. Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ (Mgr. Žůrek,
S.T.D.)
4. Zapojení do projektu, prioritní oblasti, řešení a návaznosti (Mgr. Tomáš Chmela)
5. Cyklodoprava na území MASP (Ing. Šico)
6. Integrované projekty na území MASP
7. Diskuse
8. Závěr
Jednání zahájil 2. místopředseda MAS Podhostýnska Ing. Jaroslav Šarman, který přítomné
seznámil s programem jednání, představil hosty jednání : Mgr. Petra Žůrka, S.T.D a Mgr.
Tomáše Chmelu – oba zástupce SMS ČR a následně předal slovo panu Ing. Zlámalovi.
Ad 2) Ing. Antonín Zlámal , starosta obce Loukov a předseda MAS Podhostýnska přivítal
všechny přítomné a krátce je seznámil s obcí, kde se kulatý stůl koná.
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Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. taktéž přivítal všechny přítomné poděkoval za uspořádání kulatého
stolu.
AD 3) Slova se ujal Mgr. Petr Žůrek, který podrobně představil přípravu projektu SMS ČR,
do něhož je MAS Podhostýnska zapojena. Projekt má podpořit fungování spolupráce na
platformě MAS. Stručně informoval také o stavu vyjednávání v jednotlivých dílčích
operačních programech, ze kterých budou moci MASky v následujícím období čerpat
finanční prostředky do svého území.
Ad 4) Mgr. Chmela se podrobně vyjádřil k některým detailům vyjednávání ohledně nových
operačních programů a některé údaje blíže specifikoval. Dále informoval o :
Vyjednávání s firmou EKOKOM – chybí konkurence v této oblasti. Podmínky
nabízené touto firmou jsou sice lehce vylepšovány, i díky aktivitám SMS ČR,
ale konkurenční prostředí by pomohlo více. Vydání licence druhé firmě však bylo
pozastaveno. Došlo k odvolání. Záležitost je stále v řešení.
Odpadové hospodářství je velmi složitou oblastí, která je nejkomplikovanější právě
pro nejmenší obce. Nová pravidla a předpisy často odporují zaběhlým praktikám
i racionálnímu řešení problematiky. V oblasti odpadů jsou často diskutovány problémy
skládkování – bude možno i po roce 2020, ale pouze u vytříděného směsného
komunálního odpadu, který nebude jinak využitelný – energetické zhodnocení,
recyklace. Výstavba spaloven bude podpořena, ovšem zde je problémem ekonomická
výhodnost této investice v souvislosti s dopravní dostupností i s předpokládanou
produkcí energeticky využitelného komunálního odpadu.
Situace v PRV – doposud byla na nastávající období podpora směřována pouze
do lesnictví a zemědělství. Aktuálně se zdá, že se podaří s velkou pravděpodobností
dojednat podporu prostřednictvím CLLD také do mikropodniků, spolků a obcí. Tato
oblast totiž byla zcela pominuta ve všech ostatních operačních programech.
Prostřednictvím PRV by mělo být na MASku průměrně rozděleno 2,5 mil. Kč/rok.
OPŽP – dotace by měly směřovat do obdobných oblastí, jako v předchozím
plánovacím období. ČOV – pouze pro 60.000 EO. Podařilo se navýšit o 10.000 EO,
ale i tak je to velmi málo! Podpora decentralizovanému čištění odpadních vod – spíše
formální, finanční podpora zatím nevyjednaná. Diskuse k tématu - pro obce je
největším problémem končící povolení vypouštění do povrchových toků. Úřady
komplikují prodloužení přes plnění podmínek. SMS ČR by mohla při jednáních
na MŽP apelovat na realistický přístup orgánů státní správy při řešení této
problematiky.
OPPIK – podpora podnikání pouze prostřednictvím Czechinvestu. Předpokládá se
zahlcení počtem projektů a tím neschopnost čerpat alokované prostředky. Je příslib
podpory drobných projektů (100 a více tisíc) u podnikatelských subjektů do 3 let
od zahájení činnosti.
Projekt „MAS jako nástroj spoluprác e obc í pro efektivní chod úřadů“
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

IROP – poměrně velké množství prostředků vyčleněných na CLLD. Režie MAS
budou hrazeny prostřednictvím tohoto programu. Projekty prostřednictvím MAS
budou podpořeny až 95 %. Projekty by měly být zaměřeny na školství – odborné
učebny, sociální bydlení, dopravu – pouze projekty zapojené do TEN –T, cyklostezky,
sociální podnikání. Pro malé obce velmi komplikovaně využitelné!!! Neexistuje
podpora pro spolky a neziskovou sféru. Mnoho nejasností a velké projekty?!
Kompostování – nové předpisy, které stanovují pravidla pro obce. Výklad termínu
obecní x domácí kompostéry – splnění podmínek pro nakládání s biologickým
odpadem, dle vyhlášky. Diskuse na toto téma. 17.2. proběhne ve Zlíně seminář
BIOTOUR, který se bude věnovat tomuto tématu – zúčastní se ho několik
z přítomných starostů i pracovníků MASP.
AD 5) Ing. Šico prezentoval realizované projekty cyklostezek a cyklotras. Představil varianty
technického řešení v intravilánu i mimo zastavěné území. Diskutoval se zástupci jednotlivých
obcí možnosti řešení, upozornil na potřebu předběžného řešení vlastnických vztahů –
optimální je provedení pozemkových úprav a zapracování cyklostezek a cyklotras
do územního plánu. Starostové se shodli na potřebě využití cyklodopravy – doprava
do zaměstnání, významné zvýšení bezpečnosti dopravy. Dlouhodobý cíl území – reálnost
komplexního řešení je v řádu 10 – 15 let. Místostarosta Bystřice pod Hostýnem Mgr. Malének
deklaroval zájem města na výstavbu cyklostezek ve směru Bph – Přerov a BpH – Holešov.
Technické řešení je komplikované především díky vlastnickým poměrům. Město zvažuje
zahájení pozemkových úprav, v jejichž rámci by vyčlenilo pro realizaci těchto staveb
odpovídající pozemky.
Obec Hošťálková – probíhá příprava projektu na napojení na obec Ratiboř, která je již
propojena cyklostezkou se Vsetínem, další řešení cyklostezky do Hostýnských hor – ve směru
Troják, Hostýnská magistrála.
AD 6 -7) Byla nastíněna preference v integrovaných projektech v jednotlivých operačních
programech. Byly diskutovány možnosti realizace některých projektů
Protipovodňová opatření – v řešení v Podhradní Lhotě – návaznost dalších obcí
Odpadové hospodářství – kompostárna ? – Rajnochovice, Komárno, Podhradní Lhota
Skládka – nabídka kontejnerů na drobný kovový odpad – diskuse nad cenami za svoz.
Mgr. Kubíčková představila výstupy projektů spolupráce, jako zdroj inspirace
pro možné projekty na území MASP v následujícím období.
Ing. Zlámal ukončil oficiální část kulatého stolu a poděkoval za konstruktivní diskusi
k jednotlivým nastoleným tématům.
Zapsali : Mgr. Eva Kubíčková, Ing. Jaroslav Šarman
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