
 

 

Zápis z Komunitního plánování ke tvorbě SCLLD 

Téma: Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity 

 

Den konání:28.4.2015 od 15:00 hod. 
Místo konání: Městské společenské centrum, Školní 185, Hroznětín 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program: 
1) Výsledky rozpracované analýzy ke SCLLD 
2) Návrh SWOT analýzy pro oblast veřejná správa – diskuse k návrhu  
3) Návrh strategické části 
4) Diskuze nad projektovými záměry (zjišťování absorpční kapacity) 

 
Ing. Jana Urbánková přivítala přítomné a představila MAS KH. Přednesla informace o jejím fungování, 
územní působnosti, současných partnerech, organizační struktuře a orgánech MAS, osvětlila co je 
hlavním principem metody LEADER a o aktuálním stavu příprav MAS na plánovací období 2014 - 
2020. Dále pak informovala přítomné o konaných setkáních odborné veřejnosti, působící v území 
MAS, ze kterých vyplynulo vytvoření tří zájmových skupin. 
 
Jedna ze zájmových skupin zahrnuje subjekty zabývající se sociálními, zdravotními, kulturně 
vzdělávacími a volnočasovými aktivitami. Z toho důvodu bylo toto téma předmětem tohoto 
workshopu. 
 
Následně byla přítomným představena analytická část SCLLD – konkrétně informace týkající se 
zájmové skupiny Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity . Informace byly 
zaměřeny na nejproblémovější oblasti, které trápí veřejnou správu (demografické a sociální trendy, 
stárnoucí infrastruktura obcí, nedostatečná vybavenost odlehlých oblastí apod.) 
 
V rámci SWOT analýzy na téma Veřejná správa bylo s přítomnými diskutováno, jaké problémy v jejich 
obci je trápí, co by chtěli zlepšit, doplnit v infrastruktuře, naopak co si myslí, že je na jejich obci dobré 
a co lze ještě zlepšit. Na základě této debaty byla doplňována SWOT analýza pro strategii MAS. 
Byla představena strategická část, její logické provázání na dosavadní zjištění z komunitních 
plánování. 
 
V závěru jednání  proběhla diskuze k problematice strategie, absorpční kapacitě, činnosti a 
možnostech MAS. 
 
Diskutovány byly projektové záměry zúčastněných z oblasti volnočasových aktivit – výstavba 
veřejných sportovišť v obcích, místních kulturních a komunitních center, cyklostezek. Projednávány 
byly také možnosti realizace projektů základních škol, které spočívají zejména v řešení problémů se 
základní infrastrukturou – dosluhující el. a vodovodní rozvody, malá vybavenost informačnímu 
technologiemi, zateplení, ale také nedostatek učitelů a nevyhovující financování škol na malých 
obcích. 
 
Zapsala: Urbánková 


