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Zápis z veřejného projednávání strategického plánu
Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Místo konání: Střevač
Datum konání: 25. 11. 2014 od 16 hodin
Přítomni
za MAS: Mgr. Kamila Kabelková, pan Jiří Drška, Jolana Knapová
ostatní účastníci: dle prezenční listiny

Program:
1) Zahájení
2) Prezentace návrhové části strategie
3) Připomínky a návrhy na doplnění strategie
4) Další proces tvorby strategie
5) Zakončení
Zápis:
1) Zahájení
Úvodní slovo pronesl v 16 hodin předseda spolku MAS OZJ Jiří Drška. Přivítal hosty,
kterých bylo celkem 18, z toho 9 zástupců vedení obcí. Zvláště přivítal nově zvolené
starosty a předal slovo moderátorovi veřejného projednávání Ing. Šafaříkovi.
2) Prezentace návrhové části strategie
Moderátor s pomocí dataprojektoru prezentoval návrhovou část strategie.
STRATEGICKÉ CÍLE
1. Stabilizace
obyvatelstva v území
2. Udržení kvalitního
životního prostředí
3. Diverzifikovaná a
konkurenceschopná
ekonomická základna
regionu

SPECIFICKÉ CÍLE
1.1 Optimalizace technické infrastruktury na území MAS
1.2 Zkvalitnění a zvýšení nabídky občanské vybavenosti
1.3 Rozvinutá občanská společnost a smart administration
2.1 Kvalitně udržovaná krajina
2.2 Eliminace zdrojů znečištění složek životního prostředí
2.3 Zvyšování kvality životního prostředí aplikací moderních
ekologických nástrojů
3.1 Vytváření podmínek pro podnikání a růst zaměstnanosti
3.2 Koordinace a rozvoj atraktivit cestovního ruchu
3.3 Management a marketing ekonomického rozvoje území
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V rámci představení návrhové části strategie MAS OZJ zdůraznil nutnost zajištění
infrastruktury a pobídl k přemýšlení a zapojení do diskuse.
Diskuse 1: Starosta Podhradí, pan Rambousek: vznesl dotaz ohledně zavedení vodovodu
v obci a jeho financování, které si představuje bez finančního limitu. Ing. Šafařík
odpověděl, že dostatek finančních prostředků na tento typ projektů jsou problém, ale není
to omezující pro tvorbu strategie. V prosinci 2014 bude známo, kolik bude MAS mít
finančních prostředků. Plánují se prozatím přechodná opatření, podpora domovních
čističek pro cca 5 – 6 domů.
Diskuse 2: Starostka Bukvice, paní Formanová sděluje, že problém pro optimalizaci
rozvoje území je územní plán. Územní plán je problémem města Jičína, který má malou
personální kapacitu na tyto aktivity. Ing. Šafařík reagoval, že je potřeba provést registraci
požadavků obcí a s ním se domáhat dosažení realizace.
Diskuse 3: Jak řešit konkrétní potřeby obcí při zájmu o čerpání dotací? Kamila Kabelková
odpověděla, že je třeba nejprve zjistit jejich financovatelnost.
Diskuse 4: Pan Šafařík zjišťuje, zda existuje spolupráce mezi obcemi ohledně MŠ a ZŠ?
Pan Rambousek odpovídá, že ve vedlejší vesnici je škola, autobusy však jezdí jen dvakrát
denně a je problém děti do škol dopravit. Pan Šafařík navrhuje možnost řešení této situace
formou vytvoření projektu MAS, například 15 obcí může zakoupit dopravní prostředek a
zajistit i doprovodnou obsluhu.
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Diskuse 5: Pan Šafařík navrhuje zmapovat sociální služby a možnosti využití budov v
jednotlivých obcích za účelem péče o seniory, které mnohde není možné umístit. Drška: je
to o spolupráci, nutno udělat projekt.
Diskuse 6: Ing. Šafařík se ptá, zda jsou v regionu výrobci regionálních produktů? Kamila
Kabelková odpovídá, že MAS není zapojena přes Asociaci regionálních značek do značení
a propagace regionálních produktů a zdá se jí počet regionálních produktů v území MAS
malý.
Závěrem shrnul Ing. Šafařík, že bez programu (strategického plánu) rozvoje obce není
možné dosáhnout na finanční prostředky z dotací. Hlavní je přitom projekt o spolupráci
mezi obcemi.
3) Připomínky a návrhy na doplnění strategie
Připomínka 1: Zástupce obce Bukvice chce zahrnout do strategie tento projektový záměr
od pana MUDr. Poura, který má v plánu vybudování rybníku a najít využití pro bývalou
prodejnu Bukvice č.p. 1. Paní Kabelková požaduje doplnit tento objekt do seznamu
brownfieldů str. 92., pokud tam není uveden.
Připomínka 2: Doplnit nové opatření 1.2.7. Výstavba a rekonstrukce budov občanské
vybavenosti a do vymezení opatření uvést – výstavba a rekonstrukce budov v majetku obce
– obecní úřady, multifunkční budovy, hasičské zbrojnice, ordinace lékařů, prodejny,
kulturní domy. Doplnit indikátory pro toto opatření:
Počet nově postavených budov občanské vybavenosti (počet) ↑
Počet rekonstruovaných budov občanské vybavenosti (počet) ↑
Připomínka 3: K vymezení opatření 2.1.1 Péče o krajinu doplnit prostupnost krajiny.
Připomínka 4: K vymezení opatření 2.3.3 Osvěta a vzdělávání v oblasti péče o životní
prostředí doplnit environmentální výchovu.
Připomínka 5: K vymezení opatření 2.2.1 Optimalizace nakládání s odpady doplnit
bioodpady, kompostárny.
Připomínka 6: Doplnit nové opatření 2.1.4 Protipovodňová a protierozní opatření.
Připomínka 7: Opatření 2.1.2 Komplexní pozemkové úpravy a protierozní opatření
přejmenovat jen na Opatření 2.1.2 Komplexní pozemkové úpravy
Připomínka 8: Doplnit nové opatření 3.1.7. Podpora malého a středního podnikání
(budování nových a rekonstrukce provozoven, technologie, výrobní stroje)
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4) Další proces tvorby strategie
V březnu 2015 se při dodržení harmonogramu schvalování jednotlivých operačních
programů dá očekávat jejich schválení. To povede k možnosti zjištění, které projektové
záměry v území budou prostřednictvím strategie MAS OZJ financovatelné. Od toho se
bude odvíjet, kdy bude možné pro žadatele čerpat konkrétní dotace.
5) Zakončení
Další dotazy nebyly vzneseny a jednání bylo ukončeno. Na závěr celého zasedání předseda
spolku poděkoval panu Šafaříkovi za moderování jednání a přítomným za účast.
Zapsala: Jolana Knapová, Mgr. Kamila Kabelková

