
Zápis z jednání Pracovní skupiny Venkov RSK  Jihočeského kraje. 

Termín jednání (forma): 13. 1. 2021 od 13 hodin v Českých Budějovicích (hybridně) 

Účastníci jednání: ing. Kabátová (SMS KS Jihočeského kraje), ing. Krejčíčková (KS 

NS MAS ČR), Bc. Vopálková (tajemnice PS Venkov RSK Jihočeského kraje), p. 

Havel (SPOV Jihočeského kraje), p. Hroch (Jihočeský kraj), p. Iral (SMS KS 

Jihočeského kraje), ing. Kašpárek (SMO ČR), Bc. Novák (KS NS MAS ČR), ing. 

Valhoda (SMO ČR). 

Omluven z jednání člen PS Mgr. Mencl (SPOV Jihočeského kraje).  

Stálí hosté: zástupce Sekretariátu RSK Jihočeského kraje. 

Vzhledem k prodlevě mezi předchozími jednáními PS Venkov a aktuálním datem 

byla dle avizovaného programu dle návrhů jednotlivých partnerů projednána tato 

témata (bez distribuce podkladových materiálů předem): 

1) Postup přípravy integrovaných nástrojů - SCLLD a ITI - pro rozvoj 

venkovských oblastí období 2021-2027 

2) Odpadové hospodářství 

3) Vysokorychlostní internet 

4) Další diskuze 

Jednání PS Venkov bylo vedeno hybridně. Úvodem jednání přivítala předsedající 

přítomné, připojení on-line  se podařilo zprovoznit v dostatečné kvalitě až s prodlevou 

cca 20 minut, následně bylo zahájeno jednání. 

Zápis a usnesení k jednotlivým bodům jednání:  

Ad 1)  

p. Novák shrnul za KS NS MAS ČR Jihočeského kraje aktuální informace o přípravě 

venkovských regionů prostřednictvím SCLLD (strategií komunitně vedeného místního 

rozvoje) na nové programovací období; všechny jihočeské MAS (místní akční 

skupiny, celkem 16) podaly žádost o standardizaci MAS jako první krok procesu 

schvalování strategií, 5 standardizací je doposud schváleno, proces by měl být 

dokončen v 03/2021. Pro zpracování analytické části SCLLD je jednotná metodika 

(omezen rozsah na max. 50 stránek). Návrhová část bude muset obsahovat akční 

plán se závazným finančním plánem implementace, což je nový metodický přístup; to 

se členům PS jeví jako kritický bod budoucí úspěšnosti implementace, stále nejsou 

jasná pravidla. V rámci diskuze členů PS otevřena otázka nutnosti vysoké míry 

zpracování dokumentace projektů včetně stavebního práva, a na druhé straně 

nejistoty ve fázi přípravy s ohledem na dosavadní absenci podmínek jednotlivých 

dotačních programů i vlivu finanční situace obcí z hlediska příjmů a RUD. 



Současně p. Novák upozornil na široké spektrum operačních programů potenciálně 

administrovatelných nebo animovaných prostřednictvím SCLLD – IROP, OPZ+, 

OPŽP, OP JAK, OP TAK a také SZP (PRV), pouze u několika jsou zatím uvedeny 

předpokládané oblasti/opatření, které budou řešeny prostřednictvím integrovaných 

nástrojů, tedy CLLD.  

U OP TAK p. Novák upozornil na aktuální otevřenou výzvu k předkládání „obálek“ 

(poptávek rezervace budoucích zdrojů) v oblasti tzv. komunitní energetiky. Jedná se 

o předregistrační výzvu v rámci Modernizačního fondu na projekty z oblasti OZE, 

zejména FVE a další. Diskutován formát ověření budoucí poptávky, možností je 

oslovit jednotlivé obce, nebo vycházet z předpokladu využití cca 25% alokace ve 

venkovských oblastech. Dále uvedl, že KS NS MAS ČR Jihočeského kraje iniciuje 

přípravu osvětově-kontaktního projektu v rámci Interreg ATCZ s cílem získání 

informací dobré praxe od obcí v Rakousku v tomto tématu. I v tomto OP jsou 

nejasnosti, např. zda rezervaci zdrojů mohou řešit všichni zájemci, nebo jen subjekty 

působící v energetice. 

Zde p.Havel připomněl, že 11.1.2021 byl vládou schválen Akční plán SRR ČR 2021-

2022. Mj. i zde je aktivita „Komunitní energetika“ zahrnuta jako prioritní pro oblasti 

v kategorii „Regionální centra a jejich zázemí“. Odkaz na dokumentaci na webu 

územní dimenze přeposlán. 

Dále byla otevřena otázka postupu přípravy ITI Českobudějovicko, o kterém poskytla 

informace pí. Krejčíčková, která z pozice hlavního manažera MAP II ORP ČB pro 

oblast školství iniciovala rozsáhlou komunikaci zapojení venkovské části regionu 

aglomerace směrem k pracovníkům Magistrátu města České Budějovice (MM ČB), 

kteří mají přípravu ITI Českobudějovicko v kompetencích. Školství je ale jen jednou 

z řady oblastí, které budou součástí implementace ITI jako integrovaného nástroje 

prostřednictvím MM ČB v následujícím období. Na webových stránkách města jsou 

již zveřejněny analytické poklady, kde je identifikována řada zainteresovaných 

subjektů, včetně všech v aglomeraci působících MAS, SMO ČR, svazků obcí a 

krajského úřadu. V rámci diskuze konstatovali účastníci jednání PS Venkov potřebu 

zintenzivnit kontakty při přípravě ITI, vstup do tematických pracovních skupin a vyšší 

míru participace venkovské části aglomerace – cca 80 obcí. 

Následně proběhla diskuze k tématu síťových řešení odpadového hospodářství, 

vytváření lokálních i regionálních strategií a inovativních systémů odpadového 

hospodářství, včetně projektů typu zařízení energetického využití odpadů (ZEVO). 

Následně p. Novák informoval o aktivitách BCO Ministerstva průmyslu a obchodu 

ČR. Předal přítomným materiály k problematice rozvoje vysokorychlostního internetu 

a informoval o dosavadní činnosti BCO v Jč. kraji i v ČR. Následně nabídl zástupcům 

územních partnerů možnost předání informací zástupcům obcí. Zároveň uvedl, že 

informace budou předány v plné míře všem jihočeským MAS.  



Z diskuse vyplynulo, že by bylo vhodné využít informování na půdorysu ORP. Dále 

bylo dojednáno, že Novák v rámci BCO zkusí zajistit mapový podklad s vyznačeným 

možných napojení na páteřní sítě optického vedení VI. Bude se jednat o přehled, 

který bude zahrnovat ty přístupy, které vlastníci budou ochotni poskytnout pro 

napojení sítě z menších území (svazky obcí, obce). 

 

V závěrečné diskuzi byly mezi přítomnými sdíleny informace o výstupech 

zpracovaných studií vlivu klimatických změn, financovaných z grantového programu 

Jihočeského kraje, který PS Venkov v roce 2019 iniciovala.  

Následně bylo jednání ukončeno. Předsedající poděkovala přítomným za účast a 

podnětné informace. Vzhledem k výstupům z jednání a přijatým usnesením bude 

další jednání PS Venkov svoláno operativně. Účastníci jednání byli požádáni o 

efektivní sdílení informací a výstupů z dnešního jednání v rámci svých organizací. 

Usnesení PS-V 2021/01: PS Venkov bere na vědomí postup standardizace místních 

akčních skupin působících v Jihočeském kraji a přípravy implementace CLLD jako 

integrovaného nástroje prostřednictvím MAS v následujícím programovém období. 

 Usnesení PS-V 2021/02: PS Venkov pověřuje p. T.Nováka zjištěním dalších 

informací k vhodnému společnému postupu při podání záměru resp. záměrů 

do předregistrační výzvy v rámci Modernizačního fondu, protože dotace budou mít na 

nové zdroje zásadní dopad z hlediska jejich ekonomiky a návratnosti. 

Usnesení PS-V 2021/03: PS Venkov pověřuje p. P.Hrocha z pozice náměstka 

hejtmana Jihočeského kraje ověřit průběh a stav komunikace v rámci přípravy ITI a 

navrhnout schůzku zástupců MM ČB se zástupci venkovské části aglomerace a 

dalšími zásadními aktéry, do konce ledna 2021. 

Usnesení PS-V 2021/04: PS Venkov doporučuje profesním svazům a sdružením 

měst a obcí v Jihočeském kraji aktivně se zapojit do příprav budoucí strategie a 

systému odpadového hospodářství na území kraje zejména pak v rámci projektů 

ZEVO. 

Usnesení PS-V 2021/05: PS Venkov bere na vědomí informace o dosavadní činnosti 

BCO. PS Venkov pověřuje p. T.Nováka jednáními za účelem poskytnutí mapového 

podkladu, obsahujícího reálné možnosti napojení na páteřní síť VI. 

Zápis: pí. Krejčíčková, předsedkyně PS Venkov RSK JčK 

Technická podpora a distribuce zápisu: pí. Vopálková, tajemnice PS Venkov RSK JčK 

https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2347

