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Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie
MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka
Datum:
Místo:

6. 5. 2014, 17:00-19:00
Senožaty, Sousedská hospůdka v Senožatech

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 byla vytvořena předem jednotná pro všechna setkání a
publikována na obecních úřadech, webových stránkách obcí, veřejných nástěnkách,
webových stránkách MAS, v místních mediích - Pelhřimovský deník dne 28. 4. 2014
(http://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/humpolecka-mistni-akcni-skupina-pripravujestrategii-pe14.html), v Senožatských novinách (květen 2014) a rozesílána emailem členům a
partnerům MAS a dalším aktivním občanům regionu.
Počet účastníků:
Veřejného projednání se zúčastnilo celkem 14 účastníků, mezi něž patřili zástupci místních
spolků, podnikatelů ale i aktivních občanů z místních částí obce – například Nečice i
z okolních obcí Syrov. Seznam zúčastněných je zaznamenán v prezenční listině.
Průběh jednání:
Projednání začalo dle harmonogramu v 17 hodin. Jednání zahájil a MAS představil pan
starosta Senožat Zdeněk Vaněk, dále jednání vedl facilitátor pan Jakub Mareš. Jakub Mareš
nejdříve vysvětlil činnost MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka. Poté nastínil, z jakých
dotačních programů bude moci MAS rozdělovat peníze na svém území. Následně seznámil
přítomné s cílem jednání, kterým je vyslechnout názory občanů, zjistit co dle nich potřebuje
region, do čeho by se měly investovat peníze v příštích letech.
Poté byl dán prostor všem přítomným, aby vyjádřili svůj názor. Účastníci debatovali a
s facilitátorem Jakubem Marešem a manažer MAS Pavel Hrala sepisoval jejich podněty a
názory. V budoucnu by měly dle vyjádření občanů plynout peníze do těchto oblastí,
podpořeny by měly být tyto činnosti a zlepšeny podmínky:
- zlepšit dopravní obslužnost v Senožatech, nevýhodná poloha Senožat vůči okolním městům
a zaměstnavatelům
- vyřešit nové využití opuštěných objektů – vojenská ubytovna
-opravit místní komunikace, vybudovat chodníky a parkovací místa
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- vybudovat zařízení pro volnočasové aktivity (víceúčelové hřiště, sportoviště, modernizovat
tělocvičnu
- vybudovat datové sítě v obci a zlepšení připojení k internetu
- v obci chybí koupaliště
- podporovat rozvoj cyklostezek a turistických tras
- vytvořit podmínky pro zdravotní služby v obci, které zde chybí
- zřídit muzeum sena v bodově fary
- zlepšit ovzduší v obci v zimě

Po diskuzi Jakub Mareš seznámil přítomné s výsledky dotazníkového šetření MAS, jenž
proběhlo v roce 2013 mezi občany z území a konfrontoval výsledky dotazníkové šetření
se zjištěnými potřebami občanů. Jednání bylo ukončeno po 19:00 hodině.

Přílohy: Fotografie ze setkání v Senožatech
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