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ZÁZNAM Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ZA OBLAST 

MORAVSKOBUDĚJOVICKO 

PROJEDNÁNÍ NA ÚZEMÍ MORAVSKOBUDĚJOVICKÉHO REGIONU DNE 8.4.2014 

 

Identifikace nejzásadnějších oblastí, které budou mít vliv na rozvoj území 

V rámci kolektivního breinstormingu identifikovali přítomní následující: 

1) Problém místních komunikací a silničního napojení – dotaz zda toto téma komunikujeme se 

zástupci Svazu měst a obcí ČR 

2) Sport a volný čas – chybí infrastruktura a chybí podpora měkkých aktivit – vybavení 

organizací (dresy, spoluúčast při organizování a pořádání akcí, příspěvek na ceny do soutěží, 

vybavení například ZDH – hadice, stříkačky, čerpadla…..) 

3) Sociální služby zabezpečované NNO – tyto služby jsou podpora zaměstnanosti, chybí zájem 

mladých po ukončení vzdělání se do těchto služeb zapojovat, je potřeba rozšířit portfolio 

sociálních služeb, které nabízí tvorbu pracovních míst – jedná se o sociální služby 

poskytované dle zákona o sociální službě 

4) Regionální rozvoj by byl podpořen zejména podporou větších investorů – příprava území, 

příprava infrastruktury a průmyslových zón a zajistit podporu místních MSP a drobných 

podnikatelů 

5) Na úrovni ZŠ a MŠ je úroveň docela uspokojivá, je však v některých případech nutno zlepšit 

infrastrukturu (zateplení, nová hřiště, rekonstrukce, lepší vybavení interiérové a technické) 

6) Jako velmi silný problém je vnímána krize v zaměstnanosti a to na úrovni 

Moravskobudějovicka a Jemnicka zatím nikdy neklesla míra nezaměstnanosti pod 10% 

a. Příčiny – geograficky nevýhodná poloha, na okraji kraje v příhraniční oblasti 

s Rakouskem,  

b. velká vzdálenost od dálnice,  

c. chybí centrální podpora pro dořešení projektu rychlostní komunikace Vídeň – Hatě – 

Znojmo – Moravské Budějovice – Jihlava 

d. investoři hledají kromě zón i kvalitní ostatní zázemí – zejména zda je dostatečná a 

zajímavá nabídka kulturního, sportovního a vzdělávacího zázemí a zda je aktivní život 

v lokalitě zda se i pořádají kulturní, sportovní aktivity a akce…. 

e. Krize v zaměstnanosti a svým způsobem nevýhodná geografická poloha ovlivnila 

snížení počtu obyvatel ve spádové oblasti Moravské Budějovice o 600 obyvatel a 

ubývá populace i v okolních obcích…… 

7) Jako další významný problém bylo poukázáno na problém snižování „provozních“ nákladů 

města – např. zavedení nízkoeneregicky náročného veřejného osvětlení, zateplení budov 

v majetku města, obcí, využití solárních systémů na objektech veřejných budov 

(nepodporovat solární systémy tzv. na zelené louce – to ne), zavádění alternativních systémů 

vytápění – kombinace teplené čerpadlo, solární systémy, fotovoltaika na budovách …… 

(problém, pokud již existuje vytápění plynem není na tyto nové systémy možnost získat 

dotaci…..) 

Identitikované problematické oblasti zejména z prostředí malých obcí : 
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1) Nejvýznamnější je problém, že není místní práce, snížila se možnost nalezení zaměstnání 

v místě bydliště, největší dopad má asi snížení zaměstnanosti v zemědělství, pád největšího 

zaměstnavatele v blízké Třebíči – Bopo Borovina, Uniplet, UP závody….. 

a. Velkým problémem, byla ztráta zaměstnání pro občany s věkovou hranicí nad 50 let, 

ti takřka nemají šanci reálně najít plnohodnotné uplatnění na trhu práce 

b. Ztráta zaměstnání a vysoká nezaměstnanost má dále za následek, že se občan svým 

způsobem stáhne z veřejného, kulturního a společenského života (šetří peníze, ztráta 

motivace a zájmů, deprese …..) 

c. Jako další problém při shánění práce hlavně mimo vlastní bydliště jsou náklady na 

dopravu do velkých měst – center příležitostí – náklady na dopravu (MHD, vlastní 

auto) jsou často velmi vysoké a vzhledem k obecně nízkým příjmům se to vlastně 

finančně někdy ani nevyplácí do takovéhoto zaměstnání dojíždět … 

d. Obce se vylidňují protože vysoce kvalifikovaní mladí lidé z obcí odchází do velkých 

měst, v obcích zůstávají spíše lidé s nižší kvalifikací 

e. V některých obcích jsou lokalizovány ubytovny pro nepřízpůsobivé nebo dlouhodobě 

nezaměstnané osoby a pro ostatní občany, co mají zájem pracovat a nemohou práci 

najít, je často demotivující sledovat tyto „uživatele sociální služby“, kteří bydlí na 

ubytovně a mají ještě sociální a finanční podporu a nechtějí de facto pracovat – zde 

se často jedná o kontraprodukci nastavení sociální politiky (nevyužívají často ani 

možnost VPP….) 

2) Problémy zemědělských podniků ve venkovských oblastech: 

a. Nesystémová podpora „velkovýroby“ co nemá přidanou hodnotu (na to se váže často 

stěhování velkých technik pracujících na polnostech po republice, protože jsou to 

technologie úzce využitelné pouze na obrovských plochách, pro menší družstva 

s rozdrobenější strukturou půd je nevhodná….) 

b. Problém zpracovatelského průmyslu – likvidují se jatka, živočišná produkce se 

nesmyslně vyváží do zahraničí a pak se draze zase kupuje zpět ….. 

c. Jako největší problém vnímáme naprosto chybnou politiku z centrální úrovně – 

chybné využívání našich vlastních zdrojů – nesmyslné dovozy z venku a naproti tomu 

zcela nesmyslné vývozy ven abychom si pak kupovali zase naši vlastní produkci 

zpět….. 

d. Jako nesmyslné vidíme podporu „velkovýroby“ co nemá přidanou hodnotu pak se 

stěhují po republice velké stroje využitelné pouze pro giga podniky 

e. Nevyvážená podpora živočišné produkce opět nesmyslně se vyváží ven např. do 

Rakouska místo aby zůstávala v ČR a byli jsme soběstační 

f. Chybí podpora oborů s vyšší přidanou hodnotou – živočišná produkce a zpracování 

živočišné produkce 

g. V oblasti zemědělstí je vizionář pan starosta z Lovčovic – ZD u Pálovice 

h. Mělo by se také zohlednit v jakých podmínkách je zemědělský provoz umístěn, tedy 

někde jsou náklady na zemědělskou výrobu vyšší – kvalita půd, meteorologické vlivy, 

nadmořská výška… 

i. Obáváme se nedostatku kvalifikovaných pracovních sil v budoucnosti – zemědělské 

školy a učební obory – chovatel, technik rostlinné či živočišné produkce a dále 

technik a mechanik zemědělských strojů umírají. 

j. Obnova sadů by se měla podporovat 
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k. Co se týče rostlinné produkce je zcela neuspokojivá skladba osiv, převládají kukuřice 

a řepka, významně chybí původní obiloviny, cukrová řepa, len, apod….. 

l. Dotace na plochu (půda produkčně využívaná i nevyužívaná) jsou nepoměrně 

výhodnější než dotace na živočišnou výrobu ta je na úbytě – to je společensky 

kontraproduktivní 

3) Podnikání – úspory energií – v Německu mají povinnost i malé podniky mít na střeše 

umístěnu fotovoltaiku pro vlastní využití a úsporu centrálních energetických zdrojů….. 

4) Názory občanů regionu  

a. Cítí velký problém v chybějících možnostech na zaměstnanost 

b. Cítí problém v nastavení současného IDOS – hromadná doprava nefunguje (pak 

převládají v aglomeracích všude zaparkovaná osobní auta) – jako příklad dobrého 

IDOS byl uváděn Jihomoravský kraj 

5) Názory zástupů NNO – sportovní organizace – Sokol MB, fotbal 

a. Ze systému finančních příspěvků vypadlo přerozdělování zdrojů poskytovaných 

povinně Sazkou, chybí podpora spolkům a dobrovolných organizací, není systém 

jejich financování 

b. Sportovní organizace a dobrovolné spolky jsou na hranici jak zajišťovat svoji činnost, 

není na údržbu natož na pořízení nového vybavení nebo i cen do soutěží, dresů ….  

c. Areály se rozpadají a NNO nemají zdroje na rekonstrukce a modernizaci 

d. Je velký zájem o investiční projekt i měkké projektu podporující zajištění soutěží a 

podporu činnosti spolků a organizací 

e. U malých obcí se začíná projevovat kritický bod, kdy mladí odchází do škol – odejdou 

v určitém věku na střední a vysokou a už se nevrací nebo si aktivity nacházejí tam kde 

mají spolužáky, koleje …… to má dopad na udržení spolkové a zájmové činnosti ve 

venkovských oblastech 

f. Je potřeba podporovat v malých obcích doplňkové aktivity – cvičení maminek 

s dětmi, cvičení pro seniory apod…. 

g. Celkový spolkový a zájmový život v malých obcích stojí na angažovanosti a tahounovi 

a to je někdy těžké….. 

6) Postřehy od pana Janderky, který je členem Svazu měst o bcí 

a. Špatná situace v oblasti zaměstnanosti 

b. Pro malé obce neúměrnou měrou narostly požadavky na administrativu, vyplňování 

desítek nesmyslných tabulek, složité rozpočty a účetnictví obce, složité softwarové 

nové systémy pro obce, veřejné zakázky, tlak kraje – v malých obcích je starosta 

většinou neuvolněný a nemá odborný aparát – naprosto chybí právní a technická 

pomoc pro starosty – bylo by dobré takové servisní středisko pro starosty malých 

obcí …. 

c. Není nastaven systém IDOS – doplácí na to senioři  

d. Vyřešit rychlostní komunikaci Vídeň – Hatě – Znojmo – Moravské Budějovice – 

Jihlava 

e. Zmizely pojízdné prodejny, mizí místní konzumy – opět na to doplácí senioři 

f. Malé obce se vylidňují, mladí se po dokončení vzdělání nevrací, vesnice pro ně není 

z hlediska uplatnitelnosti a životní úrovně zajímavá perspektiva 

g. Naprostá nedotaženost cyklostezky Jihlava – Raabs 
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h. Podpořit regionální turistiku jako místo zajímavé pro tuzemskou rekreaci, Vysočina a 

okolí MB má nejčistší ŽP a vzduch  

i. Zrušení železniční dopravy Jemnice –MB – má to dopad i na turistiku, cyklista může 

do vlaku vzít kolo, ale do autobusu už nemůže 

j. Podpořit cestovní ruch i z hlediska servisních služeb (opravny kol, půjčovny, mobiliář 

na odpočívadlech ….. apod.) 

k. Nutná investice do místních komunikací III a IV. třídy 

7) Postřehy NNO – Dům Sv. Antonína – církevní zařízení poskytující sociální služby 

a. Sociální služby jsou zajímavou oblastí nabízející zaměstnanost 

b. Nevýhodou je, že dobrovolníci musí pracovat bez nároku na mzdu ikdyž vykonávají 

náročnou práci 

c. Chybí finance na zaměstnávání, veškeré prostředky z dotací jdou do investic 

d. Snaží se využívat VPP – ale je to administrativně složitá a náročná agenda, vykazování 

vůči UP 

e. Mají obavy ze vzdalování se mladé generace od seniorů – a je to plošný problém 

f. Zajišťují chod DPS a odlehčovací služby 

g. Mladá generace se přestává starat o rodiče, prarodiče – senioři zůstávají opuštění 

h. Problém je, že nejen klienti sociální služby jsou staří lidé, ale bohužel stárne i 

personální agenda, mladí se do sociálních služeb moc nechtějí zapojovovat 

i. Neúnosně složitá agenda při vykazování mezd a služeb v sociální službě při využívání 

dotací z OPVK – při znalosti složitosti a papírové a administrativní náročnosti NNO 

zvažují, zda za těchto neúnosných podmínek vůbec projekty pro OPVK dělat, protože 

je to pro spoustu NNO spíše vysilující a likvidující záležitost !!!!!!!! 

j. Potýkají se s problémem, že je stále přetlak zájmu o místa v DPS než je volná kapacita 

k. Podpora zajištění a organizování aktivit pro seniory 

l. Pokud by se našel administrativně zvládnutelný zdroj financí, jsou připraveni na 

rozšíření služeb o poskytování terénní služby 

m. Pokud by se našel vhodný zdroj financí, mají připravený celý projekt na dostavbu a 

rozšíření střediska sociálních služeb a DPS 

8) Postřehy zástupců z obce Valeč, která je výjimečná svým současným ojedinělým rozvojem 

a. Velká výhoda – v obci Valeč je velmi aktivní místní podnikatel, silná stavební firma, 

která ovlivnila ekonomický i spolkový život v obci 

b. Stavební firma Vala zakoupila a rekonstruovala velký zámek ve Valči na kongresový 

hotel a centrum kulturních událostí a díky výbornému managementu toto přivedlo 

návštěvníky a nové podnikatele do obce 

c. Obec a okolí se stala tak zajímavou, že se sem naopak mladí lidé přestěhovávají – 

mladé rodiny 

d. Obec je lokalizována strategicky na hlavním tahu Třebíč – JEDU Dukovany 

e. Funguje zde podpůrná tzv. „smluvní přeprava osob“ 

f. Pravdou je, že specificky zaměření mladí, kteří ukončí studium na VŠ se na venkov 

nevrací 

9) Obecné postřehy z pléna 

a. Ve venkovských oblastech je mládež od ZŠ většinou zvyklá dojíždět za vzděláním, 

s přibývajícím věkem si pak hledá společnost, zábavu a bydlení ve městech 
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b. Chybí nabídka pro chlapce na získání řidičského oprávnění na velké vozy (to mají 

snad tuto možnost pouze děti studující na zemědělském učilišti….) 

c. Chybí podpora učňovských oborů, řemesel, odborných učilišť – má to vazbu na 

budoucí uplatnitelnost a zaměstnanost, chybí vazba na nějaké plánování ve školství 

d. Opět jednoznačně chybí podpora učňovského školství, jeho medializace, reklama, 

pozitivní reklama pro učňovské školy, chybí plánování ve školství 

e. Negativně je vnímána podpora bioplynek – na malém území vniká moc bioplynek a to 

má vazbu na skladbu rostlinné produkce v regionu !!!! – vytrácí se původní obiloviny, 

len, cukrová řepa, luštěniny apod….. všude převládá kukuřice a řepka…. 

f. Postřehy z podnikatelského prostředí 

i. Na úrovni malých obcí je důležité mít příležitosti pro lokální, místní 

zaměstnanost a tuto funkci často naplňují MSP a drobní živnostníci, pro tyto 

je ovšem při ucházení se o dotace někdy problém se zavázat ke zvýšení 

zaměstnanosti v rámci plánované investice, často potřebují tyto investice do 

modernizace provozu z důvodu aby hlavně URDŽELI SOUČASNOU 

ZAMĚSTNANOST a nemuseli snižovat nebo dokonce utlumovat chod firmy 

(jako účelné by viděli, aby byl závazek UDRŽET A NESNÍŽIT zaměstnanost) 

ii. Ona totiž někdy vlastně dotace může i snižovat zaměstnanost 

iii. Rozlišovat malé a větší podniky 

1. Vyrovnávat nerovnostní postavení na trhu – vzhledem k lokalizaci, 

množství produkce, u zemědělců třeba upravit výši dotace na prvních 

150 ha a na ostatní ha už by mohla být dotace nižší….. 

g. Jako dočasný problém se projevuje periodicita potřebnosti mateřských škol 

h. Jako problém je silně vnímáno stárnutí inženýrských sítí v obcích – kanalizace, 

vodovody……  stále ještě ve spoustě obcí chybí ČOV a kanalizace 

i. Jako budoucí hrozící problém je vnímána skutečnost, že dojde k zákazu ukládání na 

skládky, příležitost tedy vidí v podpoře dotřiďování odpadů 

i. Nezvyšovat náklady na komunální odpad na obyvatele 

ii. Podporovat aktivity předcházející vzniku odpadu – a to již od výrobních 

procesů – jaké obaly na výrobky umisťovat 

iii. Velmi efektivní byl systém skleněných obalů na nápojích – vratné obaly, 

zrušením tohoto systému a nahrazením plasty narostl objem odpadů 

astronomickým objemem 

j. Z pohledu malých obcí a venkova je škoda, že památky místního významu NEMAJÍ 

možnost být rekonstruovány s příspěvkem z dotací, na to není v současné době 

žádný zdroj – po takovéto možnosti ovšem obce volají 

k. Bezpečnost a doprava  

i. Pro obce a města je hodně nákladné například udržování přechodů na 

místních komunikacích  

ii. Zřizování nových přechodů a zpomalovačů v bytové a silniční zástavbě 

iii. Ve většině aglomerací je přes prvotní averzi nyní pozitivně vnímán kamerový 

systém 

iv. Je potřeba zainvestovat do kvalitního, energeticky nenáročného veřejného 

osvětlení 



 

 6 

l. Opět stejný problém jako u malých obcí, nároky státu na agentu obcí s rozšířenou 

působností se neustále navyšují, potřeba nových výkonnějších technologií (PC, 

tiskárny, scany, datové schránky, …. Apod….) ale zdroje na výkon a modernizaci stát 

už nedává – ORP MORAVSKÉ BUDĚJOVICE MÁ ÚŘAD OTEVŘENO 5 DNÍ V TÝDNU 

 

Po veřejné diskusi k tématům, které jsou vnímány jako rozvojové a nutné k řešení v daném území, 

zástupci MAS Rokytná seznámili přítomné s výsledky všech dotazníkových šetření a přednesly 

vyhodnocení jednotlivých oblastí dle názorů respondentů účastnících se dotazníkového šetření. 

 

 


