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NÁZEV AKCE : „ Znáš svou obec kde bydlíš ?“ 

POPIS AKCE : Měkká akce pro širokou veřejnost v rámci komunitního plánování – sběr informací 

od místních obyvatel. 

MÍSTO REALIZACE : Otovice – obecní úřad Otovice 

DATUM A ČAS : 17.4.2014, 16.00 hod. 

PŘÍTOMNI : viz příloha (prezenční listina) 

1. Úvod 

Přivítání přítomných ze strany MAS Krušné hory, o.p.s. a starostky obce Otovice, seznámení se s 

přítomnými účastníky.  

 

2. Obsah 

 Zahájení – Štefana Švecová, starostka obce Otovice 

 Představení činnosti MAS Krušné hory, o.p.s., vč. realizovaných projektů 

 Komunitní plánování 

 Plánovací období 2014  -  2020 

 Dotazníkové šetření 

 Diskuze, závěr 

 

3. Zápis 

Starostka obce Otovice, pí Štefana Švecová přivítala přítomné a předala slovo Ing. Luďce 

Všetičkové projektové manažerce sdružení, která představila společnost MAS Krušné hory, o.p.s. 

od jeho vzniku až po současnost, činnost sdružení včetně realizovaných a stávajících projektů 

(Program rozvoje venkova ČR 2007 – 2013, opatření IV. 2.1 Realizace projektů národní 

spolupráce – „Obnova obcí v pohraničí, Oživení obcí v pohraničí, Kraj živých vod II“, 

„Zachovejme památky dalším generacím“, PRV ČR 2007 – 2013, Program rozvoje venkova ČR 

2007 – 2013, opatření III. 4.1, Získávání dovedností, animace a provádění – „Rozvoj venkova 

v regionu Krušné hory západ – osvojování schopností“) dále jednotlivé prezentace sdružení na 

výstavách (Český venkov v regionu Karlovarského kraje, Země živitelka…) 

V rámci bodu komunitní plánování vysvětlila pí. Všetičková principy této metody a seznámila 

přítomné se základní tézí Integrované územní strategie MAS Krušné hory, o.p.s. – „Zlepšování 

kvality a životního prostředí ve venkovských a horských oblastech“. 

S přítomnými bylo diskutováno, jaké problémy v jejich obci je trápí, co by chtěli zlepšit, doplnit 

v infrastuktuře, naopak co si myslí, že je na jejich obci dobré a co lze ještě zlepšit. Na základě této 

debaty byla sestavována SWOT analýza pro strategii MAS. 

Dále proběhla diskuze na téma plánovací období 2014 – 2020 – projektové záměry města Otovice: 

 

 Nová tělocvična 

 Komunitně kulturně společenské centrum 

 Stravovací zařízení 
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 Mateřské centrum 

 Kanalizace 

 Oprava komunikací 

 Dům klidného stáří – bezbariérový přístup 

 Startovací byt pro mladé 

 Kulturní akce 

 Vzdělávací akce pro seniory (Univerzita třetího věku, internet pro seniory) 

 

Místní občané na závěr jednání obdrželi formuláře „dotazníkového šetření“, kde anonymní formou 

odpověděli na jednotlivé body a pí. Všetičková s paní starostkou Štefanou Švecovou poděkovali všem 

přítomným za účast. 

 

 

 

 

Datum:  17.4.2014                                                                              Zapsala: Karla Bláhová 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


