Zápis
z pracovního regionálního setkání území mikroregionu Malé Posázaví a Džbány
ke zhodnocení rozvojových aktivit v regionu Posázaví za období 2006 – 2010
v rámci procesu evaluace Strategického plánu Leader
Setkání se konalo v Benešově v zasedací místnosti Posázaví o.p.s. v budově piaristické
koleje na Masarykově náměstí 1 dne 22. dubna 2010 od 16 hodin.
Setkání proběhlo podle navrženého programu:
16:00 – 16:15 Úvod setkání a představení jednotlivých účastníků, očekávání účastníků
setkání, vyplnění dotazníku.
16:15 – 16:30 Seznámení se současným stavem rozvojového plánování v regionu Posázaví,
retrospektiva obsahu a naplňování Strategie rozvoje regionu Posázaví.
16:30 – 17:15 Společné zhodnocení současného stavu, diskuse o vývoji stavu rozvoje v
oblasti zájmu účastníků.
17:15 – 17:40 Návrh na využívání dotačních prostředků z programu Leader v období
2011 – 2013.
17:40 – 17:50 Definování závěrů a požadavků.
17:50 – 18:00 Závěr a zhodnocení setkání.
Setkání se zúčastnilo 6 osob
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Jméno a příjmení
Karel Bárta
Jiří Zahradník
Alexandra Baňařová
Eliška Zemnaová
Viktor Liška
Barbora Čmelíková

Subjekt
Obec Čerčany
Obec Senohraby
Obec Hvězdonice
Mikroregion Džbány
Obec Ratměřice
Malé Posázaví

E-mail
starosta@cercany.cz
obec@senohraby.cz
hvezdonice@cmail.cz
zemanovaeliska@posazavi.com
starosta@ratmerice.cz
cmelikova@posazavi.com

Účastníci setkání vývoj aktivit jimi zastupovaných subjektů za uplynulé čtyřleté období.
Specificky se zabývali definicí významných zátěží nebo zhoršení stavu majících vliv na
rozvoj jejich zájmové oblasti, zamýšleli se také nad pozitivními vlivy (plusy) napomáhajícím
rozvoji jejich oblasti činnosti a majícími dopad na rozvoj regionu.
ZÁTĚŽ
Nárůst administrativy
Státní správa jako celek
Nedostatek financí
Větší kriminalita
Cesta k dotacím „korupční prostředí“
Složitá administrativa
Obce mají jen povinnosti a ne práva
Ovlivňování činností dotacemi
Zprostředkování financování rozvoje obcí – ovládání dotacemi
Dotace nepodporují soutěživost
Rozpočtové určení daní
Neflexibilní legislativa
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Vysoké nároky na starosty
Finanční nároky na zvyšování profese obecní administrativy
státní účetnictví 2010
Politika kraje – politické vydírání
Zrušení okresních úřadů – zrušení vazeb
PLUSY
Manažerka mikroregionu
Technická vybavenost obcí
„Nouze naučila Dalibora housti“ = pomožme si sami
Motivace úspěšnými projekty
Rozvoj spolku na základě rozvoje obce
Příliv mladých lidí
Rozvoj kulturních akcí
Rozvoj tradic
Uvolnění starostové = NUTNOST
Na základě stanovení zátěží a pozitiv hledali účastníci možná řešení jednotlivých problémů.
ŘEŠENÍ
Profesionalizace starostů
Dobře zaplacení profesionálové na obci
Silnější rozpočet obcí – provoz + investice
Jednodušší a jasná legislativa – jediný dobrý zákon o obcích
Neexperimentovat po česku – podívat se o 200 km na západ
Méně diskuzí a práce
Pravidelné setkávání starostů – Rada starostů
Větší poradenství pro starosty
Méně zásahů do života obcí ze strany státu = nechat žít

Pro rozdělování finančních prostředků v rámci Strategického plánu Leader je důležitý pohled
potencionálních žadatelů. V první části každý z účastníků subjektivně definoval prioritu
jednotlivých fichí SPL. Na základě přidělených bodů byla stanovena celková priorita
(nejméně bodů je nejvyšší priorita).
STANOVENÍ PRIORITY JEDNOTLIVÝCH FICHÍ

ČÍSLO A NÁZEV FICHE

PRIORITY

SOUČET

POŘADÍ

I. Aby se Vám tu líbilo

3

3

5

4

6

6

27

5

II. Poznejte to u nás

6

6

6

6

4

5

33

6

III. Aby se nám tu líbilo

1

1

2

1

1

1

7

1

IV. Ctíme svou minulost

4

4

4

5

3

2

22

3

V. Stavíme na rodině a mládeži

5

5

3

3

5

4

25

4
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VI. Myslíme na budoucnost

2

2

1

2

2

3

celkem

12

2

126

V druhé části každý z účastníků přiděloval virtuální finanční prostředky jednotlivým fichím
SPL. Celkem měl k dispozici 18 bodů, musel přidělit body všem fichím bez výjimky, nejmenší
přidělený počet byl 0,1, maximální počet na jednu fichi nebyl stanoven. Výsledky
v jednotlivých Fichích byly sečteny a následně byl stanoven procentuální poměr alokací na
jednotlivé fiche.
STANOVENÍ POMĚRU DĚLENÍ ALOKACE FINANCÍ NA JEDNOTLIVÉ FICHE

ČÍSLO A NÁZEV FICHE
I. Aby se Vám tu líbilo
II. Poznejte to u nás
III. Aby se nám tu líbilo
IV. Ctíme svou minulost
V. Stavíme na rodině a mládeži
VI. Myslíme na budoucnost
celkem

3
2
6
3
1
3

2,5
0,5
8
2,5
0,5
4

FINANCE
0,6 0,5 0,1
0,2 0,5 1
10 8
10
0,6 1
1
0,6 1
0,5
6
7
5,4

0,5
0,5
10
4
1
2

SOUČET
7,2
4,7
52
12,1
4,6
27,4
108

%
7%
4%
48%
11%
4%
25%
100%

I. A by s e V ám tu líbilo
II. P oz nejte to u nás
III. A by s e nám tu líbilo
IV . C tíme s vou minulos t
V . S tavíme na rodině a
mládež i
V I. Mys líme na
budouc nos t

V závěru účastníci definovali oblasti, které je v rámci setkání překvapili. Stejně tak na
základě svých dlouhodobých zkušeností i prožitého setkání definovaly své požadavky na
další období.
PŘEKVAPILO
Že se podobná akce koná
Malá účast

POŽADAVEK
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Dřív pozvánku
Občerstvení
Větší marketing podobné akce – dostat sem více lidí
Setkání vedl a zápis ověřil: Václav Pošmurný
Poznámky ze setkání: Marie Škvorová
Zápis zhotovila: Zuzana Matoušková
Foto ze setkání
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