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

Království 

Datum: 17. 6. 2014, 15.00 

Místo: Grygov – obecní úřad 

Přítomní: dle prezenční listiny 

Program: 

1. Úvod –  P. Horák 

2. Výstupy z jednání pracovních skupin 

3. Strategická část dokumentu 

4. Příprava veřejného projednání strategie 

5. Další postup prací 

 

1. Úvod  

– přivítání, uvedení do tématu, představení 

 

2. Výstupy z jednání pracovních skupin 

Na základě výstupů z posledního VPS (ze dne 13. 5. 2014) vznikly 4  tematicky zaměřené pracovní skupiny (viz 

níže). Všechny PS projednaly připravovaný dokument do poloviny června 2014 a předložily na VPS své hlavní 

závěry: 

 PS Podnikání a zemědělství (vedoucí P. Horák) – zemědělská činnost (především rostlinná výroba) 

má v regionu MAS HK natolik dominantní charakter, že zemědělské podnikání by v dokumentu 

mělo představovat samostatnou prioritu (Konkurenceschopné zemědělství). 

 

 PS Školství (vedoucí S. Denk) – potřeba nalezení peněz na financování mimoškolních aktivit 

realizovaných či částečně realizovaných školou – kroužky, zájmové skupiny atd. Požadavky PS byly 

zohledněny zapracováním dílčích opatření v rámci PO 4. 

 

 PS Sociální oblast (vedoucí M. Zavadilová) – hlavní výzvou je rozvoj zavádění terénních sociálních 

služeb tak, aby se dostávaly až přímo k jednotlivým občanům a ti tak mohli zůstat v co největší 

míře v místě svého bydliště (například pro občany v důchodovém věku). PS také vznesla 

požadavek na zařazení opatření zaměřeného na sociální bydlení. Závěry PS byly zapracovány do 

PO 4.   

 

 PS Cestovní ruch (vedoucí J. Machovský) – největšími výzvami v oblasti CR je rozvoj cyklodopravy, 

propojení sítě cyklostezek, revitalizace koupališť atd. Ve většině obcí MAS HK pak nejsou vhodná 

ubytovací zařízení, popřípadě zařízení pro realizace rodinných oslav, svateb atd. 

 

3. Strategická část dokumentu 

Přítomní připomínkovali návrhy mise, vize a globální cíle integrované strategie a provedli drobné změny. 

Následně proběhla diskuse k tematickému obsahu jednotlivých priorit, definování jednotlivých opatření a 

v závěru také k přiřazení opatření, která svou tematikou přesně nekorespondují s jednotlivými prioritami. 

Přidaná opatření do nejnovější verze dokumentu jsou zvýrazněna tučně. 



Název prioritní oblasti / specifického cíle / opatření 

1. Živé vesnice 
1.1. Zlepšení občanské vybavenosti v obcích 
1.1.1. Obnova a výstavba obecních a budov a zařízení 
1.1.2. Obnova a výstavba prodejen a pohostinství v obcích 
1.1.3. Obnova a budování informačních a komunikačních sítí  
1.1.4. Obnova církevních budov a zařízení 
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 
1.2.4. Podpora rodinných a mateřských center 
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. Rozvoj dopravní infrastruktury 
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 a vzhledu obcí 
2.3.1. Protipovodňová opatření 
2.3.2. Zlepšení nakládání s odpady 
2.3.3. Využití a ochrana vodních ploch a vodních toků  
2.3.4. Čistý vzduch  
2.3.5. Ochrana druhové rozmanitosti flóry a fauny 
2.3.6. Obnova a výsadba zeleně, péče o krajinný ráz 
2.3.6. Podpora péče o veřejná prostranství  
2.3.7. Péče o lesní porosty 
2.3.8. Energetické úspory 
2.3.9. Odstraňování skládek a ekologických zátěží 
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. Podpora kultury a ochrana 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 
3.3.5. Podpora uměleckých aktivit (hudba, tanec, malíři, sochaři, divadlo) 

 
4. Služby pro všechny generace 
4.1. Rozvoj školství a vzdělávání prostřednictvím neinvestičních aktivit 
4.1.1. Podpora školních aktivit (exkurze, preventivní programy, podpora praktických činností, rodinná výchova, etická výchova, 
chování za mimořádných situací, dopravní výchova, rozvoj měkkých dovedností atd.) 
4.1.2. Podpora mimoškolních aktivit se zaměřením mj. na znevýhodněné osoby 
4.1.3. Další vzdělávání pedagogů 
4.1.4. Prevence vyhoření, rekondice, regenerace zaměstnanců ve školství 



4.1.7. Podpora celoživotního vzdělávání  
4.1.8. Vzdělávací projekty pro všechny věkové skupiny (knihovny, internet pro seniory atd.) 
4.1.9. Spolupráce se vzdělávacími a výzkumnými institucemi 
4.2. Rozvoj školství a vzdělávání prostřednictvím  investic 
4.2.1. Rekonstrukce předškolních i školských zařízení  a jejich vybavení 
4.2.2 Rekonstrukce školních hřišť a tělocvičen 
4.3. Zlepšení sociálních a zdravotnických služeb  
4.3.1. Podpora center pro seniory 
4.3.2. Domy s pečovatelskou službou  
4.3.3. Péče o seniory v domácím prostředí 
4.3.4. Vytváření podmínek pro dostupnou zdravotní péči 
4.3.5. Podpora sociálního bydlení 
4.3.6. Podpora znevýhodněných skupin obyvatel 
4.3.7. Rozvoj zdravotnických služeb 

5. Konkurenceschopné zemědělství 
5.1. Modernizace zemědělských podniků 
5.2. Podpora nadstavby zemědělské prvovýroby 
5.3. Podpora výroby a prodeje regionálních výrobků 
5.4. Zavádění inovací v zemědělství 
 

6. Podnikáme na venkově 
6.1. Podpora podnikatelských aktivit 
6.1.1. Podpora drobných řemesel 
6.1.2. Investice do rozvoje malého a středního podnikání 
6.1.3. Regenerace opuštěných areálů (brownfields) 
6.1.4. Zavádění inovací v podnikatelském sektoru 
6.1.5. Budování průmyslových zón 
6.2. Sociální podnikání a zaměstnanost 
6.3. Propagace a zvyšování kvalifikace podnikatelů 
 

7. Partnerství a spolupráce 
7.1. Posilování partnerství členů v regionu 
7.2. Zlepšování managementu MAS 
7.3. Spolupráce národní i mezinárodní 
7.5. Propagace regionu 
 

 

 

4. Příprava veřejného projednání 

Diskuse nad technickým zajištěním a programem veřejného projednání integrované strategie MAS HK, které se 

uskuteční dne 26. 6. 2014 od 17.00 hodin ve Velkém Týnci. 

 

5. Další postup prací 

 

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

 Další setkání výboru pro strategii 29. 7. 2014, 15.00 Grygov (po červencovém jednání VPS bude 

strategie zveřejněna na webových stránkách MAS) 

 

 

Zapsal: O. Večeř 

 

 

 



 


