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Pracovní skupina Venkov RSK  Jihočeského kraje, 

jednání pracovní skupiny v termínu 20. 05. 2021 v Českých Budějovicích 

Program jednání: 

1) Informace o usnesení Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova 
2) Podpora MAS v PO 2021+ aktuální informace 
3) Podpora činnosti DSO prostřednictvím MAS 
4) Postup přípravy integrovaných nástrojů - SCLLD a ITI - pro rozvoj venkovských 

oblastí období 2021-2027 
5) Odpadové hospodářství  
6) Různé 

Zápis z jednání: 

Úvod, ověření účasti a usnášeníschopnosti jednání PS, vyhodnocení stavu plnění usnesení 

z předchozího jednání PS 

Předsedkyně PS Venkov pí. Krejčíčková přivítala účastníky jednání a poděkovala jak za 

účast na jednání, tak vstřícnost k dodržování protiepidemiologických opatření, což 

umožňuje vlastní uspořádání setkání. Online připojení využil 1 člen PS a jako host 

pracovnice sekretariátu RSK JčK. 

Úvodem proběhla krátká rekapitulace plnění usnesení z předchozího jednání PS, konkrétně 

se jedná o tato dotčená usnesení:  

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. Stav plnění: v termínu 1. předvýzvy byly 

osloveny jak MAS, tak zprostředkovaně obce; pokud jsme zjistili, 5 subjektů provedlo 

registraci; členy PS budou sledovány další příležitosti resp. předvýzvy, plánované na 

podzim 2021. 

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. Stav plnění: p. Hroch na jednání není osobně přítomen 

z důvodu souběhu s jednáním orgánů Kraje, informace budou předmětem dalšího jednání. 

Z veřejně dostupných informací zatím nejsou svolávána žádná jednání pracovních skupin 

ITI, ani projednávány návrhy strategie ITI Českobudějovicko.  

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 systému 
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odpadového hospodářství na území kraje, zejména pak v rámci projektů ZEVO. Stav 

plnění: je dále na programu dnešního jednání, trvá. 

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. Stav plnění: splněno. 

Zápis k bodům dnešního jednání: 

Informace o usnesení komise Senátu poskytl p. Novák, výstupem je usnesení komise o 
zvýšení objemu prostředků ze SF distribuovaných prostřednictvím CLLD, řeší se také 
zvýšení alokace ve prospěch dalších integrovaných nástrojů (ITI). Podpora MAS 
v plánovacím období 2021+ : další aktuální informace poskytli p. Novák a p. Havel, dle 
jednání, kterých se zúčastnili. Aktuálně jsou diskutovány následující alokace a postupy 
další administrace: Společná zemědělská politika (navazuje na PRV) povinně vázáno min. 
5% pro administraci prostřednictvím CLLD, navrhováno zvýšení na 10%. OPZ+ řeší 
možnost administrace prostřednictvím tzv. deštníkového projektu (alokace na 1 projekt pro 
1 MAS, který by administrovala přímo MAS), diskutován je objem 5%. OPŽP řeší 
potenciálně celkovou alokaci pro MAS pouze 400 mil. Kč, což je v reálu naprosto 
neefektivní, s touto alokací nelze řešit nic, v návrzích 2 %. OP TAK zatím neposkytl 
informace. Režijní náklady prostřednictvím OP TP je alokace zvýšena o 200 mil. Kč oproti 
předchozímu období, což de facto kopíruje inflaci. Velmi znepokojivé jsou informace o 
některých tlacích na snížení prostředků pro CLLD s odůvodněním, že „příjemci z venkova 
mohou čerpat odjinud“. Problematické je také plošné zařazení venkova v celém 
Jihočeském kraji do tzv. hospodářsky silných regionů, což bude mít vliv na nutnou vyšší 
míru spolufinancování a také znevýhodnění při některých výzvách SF. 

SPOV, SMS ČR a NS MAS ČR iniciovaly deklaraci na podporu uplatnění SF 
prostřednictvím CLLD, SMO ČR sice podporu deklarace přislíbilo, ale zatím neautorizoval, 
AK ČR se nevyjádřila. V rámci diskuze požádáni členové PS za SMO ČR, aby v organizaci 
podpořili autorizaci společné deklarace. Dle individuálních možností členů PS zůstává 
otázka projednání a intervence na úrovni hejtmana. 

Usnesení PS-V 2021/06: PS Venkov bere na vědomí informace o připravovaných alokacích 
jednotlivých SF a SZP administrovaných v programovém období 2021-2027 
prostřednictvím CLLD. PS Venkov doporučuje všem svým členům intervenovat 
prostřednictvím svých zastřešujících organizací i individuálně ve prospěch maximalizace 
objemu alokací SF a SZP prostřednictvím integrovaného nástroje CLLD. 

Dále byly v rámci PS diskutovány aktuální formy činnosti DSO a možné podpory 
prostřednictvím MAS. Společné aktivity obcí v rámci DSO ad hoc vyplývají z místních 
potřeb a zvyklostí, např. na Strakonicku zajišťuje SMOOS regionální dopravu, často jsou 
DSO aktivní v oblasti odpadů. Částečně lze konstatovat omezení vlivem menších možností 
čerpání finančních podpor na společné aktivity. Důležitost DSO pro řadu starostů vyplývá 
z možnosti osobního sdílení praktických informací, zásadní je aby společné působení mělo 
smysl a účel (tradice, akce, projekty, společné zájmy a činnosti). Podpora v místě je 
poskytována všemi MAS především v projektové činnosti, v posledním roce také přímá 
finanční podpora prostřednictvím čl. 20 PRV v rámci SCLLD. V některých regionech byla 
z dotační podpory realizována centra sdílených potřeb, po ukončení projektu bez podpory 
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ukončování činností. Další podporou je působení SMS služby, především zajištění 
pověřenců pro obce. Následně byla diskuze k bodu ukončena. 

K postupu přípravy integrovaných nástrojů CLLD se vyjádřil p. Novák jako předseda KS 
MAS, metodické postupy jsou pro koncepční části strategií nastaveny ze strany MMR, 
předkládání strategií ke schválení ŘO bude probíhat od června do srpna. Informace 
z jednání k postupu přípravy integrovaných nástrojů ITI Českobudějovicko podali informace 
pí. Krejčíčková, která má možnost konzultací za projekt MAP II ORP ČB pro oblast školství, 
a p. Havel. Poslední veřejně dostupné informace jsou z 03/2021. Pro oblast školství se 
nejeví reálná podpora pro výstavbu nových MŠ v obcích mimo město České Budějovice 
z důvodu nedostatečné projektové přípravy, na kterou obcím především chybí finanční 
prostředky. Otevřena otázka možnosti obnovy krajského dotačního titulu na projektovou 
dokumentaci, který byl v minulosti v kraji úspěšně aplikován. Dle analytické části a 
provedených šetření je ve venkovské části ORP potřeba vzniku nebo rozšíření u 10 MŠ. Pí. 
Krejčíčková dále informovala o sběru záměrů investičních projektů IROP pro polytechnické 
vzdělávání na úrovni ZŠ, v rámci ITI bude řešena otázka předložení tzv. síťového projektu, 
což ale má i negativa, protože potenciálním žadatelům se tak uzavřou další dotační 
možnosti v IROP, bude řešeno zřejmě na podzim 2021 po schválení koncepční části celé 
této strategie.  

Usnesení PS-V 2021/07: PS Venkov doporučuje zainteresovaným subjektům 
z venkovského regionu ITI Českobudějovicko aktivně se zapojit do přípravy této strategie a 
její implementace, vzhledem k příslušnosti této strategie pro region, venkovská část 
znamená polovinu obyvatelstva regionu žijící v celkem 80 obcích a městech v širším okolí 
města ČB. 

K tématu Odpadové hospodářství představil prezentaci p. Havel. V přípravě je krajská 

studie obslužnosti ZEVO umístěného v ČB s kapacitou 150 tun, v regionech jsou 

diskutována menší zařízení s kapacitou 50 tun ve Strakonicích a Písku, pochybnosti o 

rentabilitě těchto zařízení. Diskutována dostupnost zdrojů s dobrou energetickou výtěžností 

i dostupnost připojení do sítě. Členové PS Venkov vidí důležitost nastavení solidárních 

podmínek, které neznevýhodní obce ležící ve větší vzdálenosti od ČB v systému dopravy 

odpadů do ZEVO; podmínky provozovatele by také neměly umožnit dovoz odpadů ze 

zahraničí nebo z Plzeňska na úkor zdrojů z jihočeských obcí.  

Různé: p. Havel upozornil na problematiku nové legislativy ohledně evidence vlastníků 
firem a povinností pro ZVZ. Pí. Krejčíčková upozornila na termín připomínkování nové 
koncepce Jihočeského kraje pro cestovní ruch. 

Na programu příštího jednání PS Venkov je otázka sociálních služeb, pozvána na osobní 
setkání je náměstkyně hejtmana pí. Kozlová.    

Zápis zpracovala: ing. Marta Krejčíčková 

 

 


