ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU PRO STAROSTY
V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO
EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043

Místo konání: zámek Křtiny
Datum a čas: 26. 2. 2015, 14.00
Přítomní:
Za realizační tým projektu: Jozef Jančo, Petr Revenda, Michaela Pokorná
Z cílové skupiny: starostové obcí MAS Moravský kras z.s. - viz prezenční listina
Zápis:
1. Novinky v MAS Moravský kras z.s.
Přednášející: Jozef Jančo
-

Informace o postupu standardizace MAS,
Informace o projektu Krasík (www.krasko.info), výhled aktivit na rok 2015.
Plány věnovat se přípravě destinačního managementu pro Moravský kras ve
spolupráci s městem Blansko.
Pokračování v rozvoji značení MORAVSKÝ KRAS regionální produkt, zaměření na
cestovní ruch.
Bližší informace v příloze („novinky MAS“).

2. Představení projektu single trail v Moravském krasu.
Přednášející: Petr Vaněk (http://www.singlekras.cz/)
-

Bližší informace v příloze („2 singletrail prezentace konečná“).

3. Představení projektu SMS ČR, brainstorming k tématům projektu.
Přednášející: Tomáš Chmela, tajemník SMS (http://www.smscr.cz/)
-

Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů.
Sběr podnětů a nápadů od zastupitelů obcí na území MAS:
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a) Odpadové hospodářství, přístup k povinnosti obcí zajištění separovaného sběru
BRKO:
- Některé obce povinnost vyřešili zajištěním uzavřením smlouvy (rozšířením na BRKO)
s již v místě působící svozovou společností.
- Obec Kotvrdovice: provozuje komunitní kompostárnu (= do 150 t). Počátky v roce
1994, v roce 2012 systém přepracován a zavedeno překopávání kompostu. Komunitní
kompostárna na volné ploše, 4 kontejnery v obci. V roce 2013 produkce BRKO ve
výši cca 140 t. zdůrazňuje potřebu častého překopávání uloženého materiálu, z tohoto
důvodu problém sdílení techniky (překopávače). Problematické také obstarávání
překopávání ZD, v době sklizně se tomu nemohou věnovat a uložený materiál
degraduje.
- Obec Krásensko: v roce 2010 vybudování kompostárny pro 5 sousedních obcí,
kapacita 350 t = tzv. malé zařízení (nikoli komunitní kompostárna). Realizováno
v rámci projektu OPŽP, součástí projektu pořízení potřebné techniky (traktor, drtící
vůz, překopávač, síto a další). Využíváno jak na bioodpad z obecních zelených ploch,
tak domácností občanů, ve výsledku snížení objemu SKO o 7 tun na občana a rok po
zavedení kompostárny (PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE). Problém nastal v roce 2014 pří
kontrole FÚ, která zjistila drobné pochybení při zajištění referencí vítězného subjektu
(realizátora výstavby). Pochybení vyústilo v požadavek vrácení celé dotace + penále
v celkové hodnotě 6 mil. Kč. Obec Krásensko zažádala o přešetření, výsledkem
pokuta ve výši 900 000 Kč. – Bude se zabývat právní oddělení SMS.
- Je potřeba si uvědomit, že dřívější podpora domácího kompostování neřeší povinnost
obcí zajistit oddělený svoz BRKO.
- Možnost k dotřiďování separovaného sběru využít osoby VPP (veřejně prospěšné
práce).
- DOTAZ na právní oddělení SMS: může být silážní jáma pro účely komunitního
kompostování využívána více obcemi, pokud má dostatečnou kapacitu? MŽP zamítlo.
b) Zaměstnanost, zkušenosti obcí s VPP:
- Obec Kotvrdovice: pozitivní zkušenost, velká pomoc a šíře využití v obci. Obec
pravidelně disponuje 8 os. VPP + 2 na údržbu cyklostezek. Spolupráce s ÚP Blansko
dobrá. Je potřeba si uvědomit, že při vyšším počtu VPP je potřeba vyčlenit dohlížející
osobu, aby se tomu nemusel věnovat starosta obce. Proto obec přijala také na tuto
funkci nově hospodáře obce.
- Další obec v území má opačnou zkušenost s ÚP Brno venkov, upozorňuje také na
nezájem nezaměstnaných vykonávat VPP.
- Obec Bílovice nad Svitavou: 2-3 VPP, zdůrazňuje problém po nahlášení lidí na obec
(exekutoři).
c) Protipovodňová opatření, územní plánování: zkušenosti s komplexními pozemkovými
úpravami:
- Obec Kotvrdovice: velice dobré zkušenosti, dobrý nástroj pro získání potřebných
pozemků pro rozvoj obce např. na vybudování komunikací.
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4. Prezentace ISU MAS MK – návaznost na IROP
Přednášející: Jozef Jančo
-

Bližší informace v přílohách (ISU MASMK; IROP obce; příklady aktivit IROP).
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