
 

Kulaté stoly zájmových skupin MAS Rokytná 

 

 

Termín – 2. březen 2015, Moravské Budějovice 

V rámci setkání zájmových skupin proběhla jednání u pěti „kulatých stolů“, jejichž cílem bylo zjištění 

potřeb a priorit v oblastech totožných se zaměřením zájmových skupin. Členům byla představena 

zpracovaná analytická část strategie, poté následovala diskuse týkající definování problémů v 

oblastech, výběru priorit a přípravy akčního. 

Kulatý stůl Zemědělství  

Členové skupiny: ZD Dešov, Rolnická společnost Lesonice, a.s., ZD Hrotovice, KOOPERACE Hrotovice, 

a.s., Radka Eberlová – Lukov, František Filipovský – Láz, Tomáš Svoboda – Moravské Budějovice, 

František Hrůza – Moravské Budějovice, Zdeněk Kružík – Radkovice u Budče, Josef Tengeri – Vícenice,  

Členové této skupiny definovaly problémy zejména v nemožnosti získat dotace na modernizaci 

techniky bez navýšení počtu pracovních míst nebo na aktivity, které nespadají do zemědělské 

prvovýroby (např. výroba krmiv - není prvovýroba ani zpracovatelský průmysl). 

Skupina navrhuje do strategie tyto prioritní opatření: 

Podpora konkurenceschopnosti místních zemědělců 

Podpora konkurenceschopnosti lesního hospodářství a lesnických produktů 

Podpora konkurenceschopnosti zpracování zemědělských produktů 

Zlepšení lesnické infrastruktury 

Zlepšování zemědělské infrastruktury 

Podpora inovativních metod spolupráce v zemědělství, lesnictví a potravinářství 

Investice do ochrany životního prostředí a prostupnosti krajiny 

Podpora rekreačních funkcí lesa 

Zlepšování vodního režimu v zemědělské krajině i v intravilánu 

Zlepšování vodního režimu v lesích 

Kulatý stůl Podnikání 

Členové skupiny: AutoGas Barták, s.r.o., Agrovýkup, a.s, Kovovýroba Souček, Hrotovická obchodní, 

s.r.o., Vladimír Menčík – Domamil, Marek Soukup – Dešov, Miloš Dvořák – Litohoř,  



 

 

Diskuse definovala potřebu podpory příležitostí pro lokální, místní zaměstnanost. Toto 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)  

 

 

 

Skupina se shodla na těchto opatřeních: 

Zvyšování zaměstnanosti prostřednictvím investic do lidských zdrojů 

Veřejná podpora podmínek pro nárůst zaměstnnosti 

Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelů 

Podpora zázemí sociálních podniků 

 

Kulatý stůl Mládež a sport 

Členové skupiny: JUNÁK, středisko Moravské Budějovice, TJ Sokol Moravské Budějovice, Orel Jednota 

Moravské Budějovice, Petra Salačová – M.B., Petr Žák – M.B., Irena Nováková – M.B. 

Členové skupiny konstatovali, že je třeba zajistit modernizaci stávajících mateřských a základních škol. 

Zároveň na obcích budovat sportovní hřiště a zajistit volnočasové aktivity pro mládež i veřejnost na 

obcích. 

Členové skupiny se shodli na prioritních opatřeních: 

Investice do kapacit a kvality škol a školek 

Podpora aktivit místních spolků 

Podpora akcí pro veřejnost 

Investice do sportovišť a dalšího zázemí pro volný čas 

 

Kulatý stůl Kulturní a Sociální 

Členové skupiny: Ladislav Janíček – Komárovice, Zdeněk Šplíchal – M.B., Marie Bendová – M.B. 



 

V oblasti kultury byla diskutována problematika rekonstrukce kapliček, křížů a oprav místních 

hřbitovů, získávání nových členů do místních spolků a získávání financí na činnost spolků. Zároveň je 

zejména na obcích velká potřeba modernizací kulturních domů. 

V oblasti sociální jsou nejzásadnější problémy v zajištění stravování, nákupů, dostupnosti lékařských 

služeb – zejména pro seniory. Je také nedostatek míst v DPS, chybí sociální byty pro seniory. Ukazuje 

se také potřeba zřízení míst k setkávání pro maminky na mateřské dovolené, seniory… 

Členové skupiny se shodli na prioritních opatřeních: 

Investice do infrastruktury pro služby vedoucí k sociální inkluzi 

Podpora poskytování sociálních a inkluzivních služeb 

Podpora aktivit místních spolků 

Investice do turistické atraktivity regionu 

Podpora konání akcí pro veřejnost 

Podpora prorodinných opatření 

Investice do nabídky v oblasti cestovního ruchu 

Investice do revitalizace hmotných památek 

Kulatý stůl Udržitelný rozvoj 

Členové skupiny: Moravskobudějovický mikroregion, Dobrovolné sdružení regionu 
Hrotovicka, Příštpo, Jaroměřice, Dolní Lažany, Blatnice, Bohušice, Lesůňky 
 
 Obce trápí obecně nedostatek pozemků vhodných nebo vůbec dostupných pro novou 
bytovou výstavbu nebo pro podnikatelské zóny. Nedostatečná dopravní obslužnost 
hromadnou dopravou a podpora výměny vytápění. Aktuální je také prevence proti záplavám. 
Zásadní je kvalita komunikací a napojení na dálnici.  
Města a obce v území musí hledat cesty, jak vytvořit podmínky pro bydlení mladých rodin (zamezení 

vylidňování obcí).  

Členové skupiny se shodli na prioritních opatřeních: 

Podpora hospodárného nakládání s odpady 

Investice do kapacit a kvality škol a školek 

Podpora modernizace a dostupnosti zdravotní péče 

Investice do infrastruktury pro služby vedoucí k sociální inkluzi 

Veřejná správa – zkvalitnění služeb pro občany, snižování administrativní zátěže pro obce 

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje 

Investice do územního plánování 



 

Zajištění kvalitního pokrytí veřejnou dopravou 

Investice do pitné vody a čištění odpadních vod 

Investice do akceschopnosti složek IZS 

Investice do přípravy pozemků pro stavební využití 

Zkapacitnění a modernizace silnice I/38 

Investice do silniční sítě regionu 

Zlepšování bezpečnosti silnic a budování chodníků 

Podpora udržitelnosti nemotorové a veřejné dopravy 

Investice do zateplování a efektivních zdrojů vytápění veřejných budov a soukromých budov 

Revitalizace veřejných prostranství 

 

Zapsal:  Barbora Kotrbová 

 


