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Zápis  

ze setkání starostů MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.  

„u kulatého stolu“ ze dne 12. 2. 2014 od 15 hodin 

 

Místo setkání: zasedací místnosti MÚ Vizovice  

Program setkání: 

1. Prezence účastníků  

2. Úvod a přivítání 

3. Seznámení s projektem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ 

4. Největší překážky ve výkonu veřejné správy v obcích, příklady 

5. Diskuze nad prioritními oblastmi rozvoje obcí a MAS, společný postup 

6. Další postup v rámci projektu  

7. Závěr 

 

 

2. Úvod a přivítání 

Přivítání se osobně ujal ředitel MAS VaS, který je zároveň krajským koordinátorem projektu 

SMS. Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. na setkání přivítal všechny přítomné starosty a starostky, 

ale také RNDr. Romana Kašpara, ředitele Luhačovského Zálesí, který byl na toto setkání 

pozván. 

3. Seznámení s projektem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ 

Starostové byli seznámeni prostřednictvím připravené powerpoint prezentace s novým 

programovacím obdobím a možnostmi, které jim operační programy nabízejí. Vyzval 

starosty, aby měli připraveny podklady pro projekty, měli aktualizované projektové 

zásobníky a nejlépe vyřešeny technické a stavení dokumentace. 

Byl vznesen dotaz, zda jsou někde uvedeny příklady projektů, které by se mohly realizovat 

v daných prioritních osách, neboť v některých případech se z názvů nedá přesně 

definovat, co bude a nebude podporováno. Na tuto otázku odpověděl Žůrek i Kašpar: 

ještě není vše přesně určeno, nicméně na konaných seminářích se získávají postupně nové 

informace. 

Dále bylo starostům představeno Sdružení místních samospráv ČR s jejich cíli a dosaženými 

výsledky. Pozornost byla věnována především projektu „MAS ECHU“. Byly popsány 

výstupy projektu, představena dosavadní práce manažerů MAS VaS a nastíněna budoucí 

práce na projektu. 

4. Největší překážky ve výkonu veřejné správy v obcích, příklady 

Diskuze nad otázkami, které se projekt MAS ECHU snaží vyřešit, začala u překážek ve 

výkonu veřejné správy. Jako překážky se jevily nejvíce byrokracie, nedodržování termínů 
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ze strany veřejné správy nebo také chybějící metodiky a „korupce“ při výběru projektů 

nebo veřejných zakázek. 

Byla vznesena také „stížnost“ na složitost webových stránek OP (především OPŽP), kde je 

velice složitá orientace pro někoho, kdo se dotacemi nezabývá, např. jen starostu, který si 

chce najít aktuální informace o výzvách. Obce, jelikož nemají specialistu na dotace, 

raději žádosti nechají udělat specializované firmě. 

Dále byly projednány klady a zápory MAS. Ze strany starostů – zakladatelů je obava, že 

některé z obcí budou chtít z MAS vystoupit, neboť jim v období 2014-2020 nebude moci 

nabídnout tolik, jako v období předchozím. Nevýhodu spatřují v podávání většiny 

projektů přímo do Prahy, kde se budou žádosti o dotaci vybírat na základě psaného textu 

nikoli na základě skutečné potřeby pro daný region.  

Na téma společných projektů obcí byla řešena především otázka cyklotras a cyklostezek. 

Dlouho plánovanou je cyklotrasa po tzv. Baťově dráze, která by spojila Otrokovice – Zlín 

– Vizovice – Jasenná – Bratřejov – Prlov. V okrese Vsetín jsou pozemky, na kterých by 

měla cyklotrasa být, vykoupeny obcemi, avšak na zlínské straně se pořád k úplnému 

odkoupení všech částí nedostalo prostoru. Největší problémy se pak očekávají u spojení 

Bratřejova a Ubla a dále také v Jasenné. 

5. Diskuze nad prioritními oblastmi rozvoje obcí a MAS, společný postup 

Dalším bodem byla diskuze nad prioritními oblastmi, kterými jsou Regionální školství, 

Protipovodňová opatření jako součást krizového řízení a Dopravní obslužnost. Bylo 

vysvětleno, proč byly zvoleny tyto oblasti, a starostové se vyjadřovali k jednotlivým 

tématům s nápady, kde by mohly být vytvářeny projekty na platformě MAS VaS. 

6. Další postup v rámci projektu  

Posledním bodem programu bylo stručné nastínění dalšího postupu. Pro starosty byla určena 

především informace, že sběr informací, které budou zpracovány externím dodavatelem, 

bude probíhat prostřednictvím manažerů do konce června 2015. 

7. Závěr 

Na závěr představil Roman Kašpar Luhačovské Zálesí, které se kromě CLLD zabývá i 

dalšími oblastmi a Ondřej Štach představil jednotlivé prioritní osy IROP a přiblížil tak 

starostům možnosti čerpání finančních prostředků. 

 

 

 

 

Ve Vizovicích dne 12. února 2015 

 

Zapsala: Bc. Renata Bednářová 

 


