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Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie 

MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka 
 
Datum:  24. 11. 2014, 17:00-19:00 
Místo:  Městský úřad Humpolec, Horní nám.300, velká zasedací místnost  
 
Téma a cíl Veřejného projednání: 
Veřejné projednání bylo zorganizováno MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s., za 
účelem diskuze na téma: ,,Do čeho mají plynout peníze v letech 2014-2020?“. 
Na setkání se účastnící dozvěděli informace o významu vznikající Integrované strategie rozvoje 
Humpolecka pro období 2014-2020 a o tom, jak bude možné tuto strategii v budoucnu využít 
k čerpání prostředků z fondů EU na projekty. Všichni zúčastnění měli možnost přispět 
vlastními názory, připomínkami a podněty k diskuzi. 
 
Pozvánka a způsob oslovení účastníků: 
Pozvánka na veřejné projednání navázala na jednotnou pozvánku z jara 2014, kdy proběhla 
setkání v Želivě, Senožatech a Humpolci, a byla publikována na obecních úřadech, webových 
stránkách obcí, veřejných nástěnkách, webových stránkách MAS a rozesílána emailem členům 
a partnerům MAS a dalším aktivním občanům regionu.  
 
Počet účastníků: 
Veřejného projednání se zúčastnilo celkem 25 účastníků, mezi něž patřili členové zastupitelstva 
města Humpolec, zástupci místních spolků, členů MAS, podnikatelů a starostů z okolních obcí 
(Jiřice, Kejžlice, Koberovice). Seznam zúčastněných je zaznamenán v prezenční listině. 
 
Průběh jednání: 
Projednání začalo dle harmonogramu v 17 hodin. Jakub Mareš představil průběh tvorby 
strategie. Představil investiční potřeby obcí, základní strukturu strategie – 25 cílů chce 
strategie, ale realizováno bude cca 10 cílů. Prošel stručně cíle strategie, např. u sociálního 
podnikání zmínil, že by mohlo jít přes MAS, představil ty nejdůležitější, co chtěli lidé – práce, 
bydlení, doprava.  
Připomínky pro cíle strategie ze strany veřejnosti:  
Připomínka k místním částem Humpolce, že by měly být čističky odpadních vod a kanalizace. 
Byla zmíněna otázka dopravní obslužnosti, protože město se zahlcuje auty. Snaha lépe 
koordinovat autobusovou doprava do dalších obcí, udržet autobusové nádraží a obsloužit 
všechny okolní obce, aby se snížil počet aut v Humpolci. Udělat z Humpolce centrum 
dopravy.  
Otázka, jestli lze ze strategie vybudovat zpracovatelnu mléka? Odpověď - půjde možná 
v rámci diverzifikace zemědělské výroby.  
Bude se moct žádat  na rekonstrukce vodovodů? Pan Hrala - obecně lze říct, že ano, ale zatím 
neznáme podmínky. Budou body za spolupráci více žadatelů.  
Kdy bude MAS moci čerpat? Pan Hrala - v 2015 snad.  
Budou peníze na pořádání akcí pro spolky? V obci se lidé setkávají, je to důležité.   
 
Diskuze ohledně administrace žádostí o dotace.  
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Jakub Mareš řekl, že je důraz na CLLD – komunitně vedený místní rozvoj. MAS bude sama 
vyhlašovat výzvy. Otázka ohledně dotace, jak se bude postupovat? Paval Hrala- žadatel si 
připraví projekt, donese na MAS, výběrová komise MAS projekty posoudí, žadatel dostane 
rozhodnutí o poskytnutí dotace, zrealizování projektu, podání žádosti o proplacení a 
proplacení. Zodpovědnost na žadateli – nezrealizování projektu.  
 
 
 
Přílohy: Fotografie ze setkání  
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