
PRACOVNÍ SKUPINA VENKOV 

Termín jednání: 11.7.2019, od 8 hodin 

Přítomní: členové Pracovní skupiny VENKOV – Havel, Kabátová, Kašpárek, Krejčíčková, 
Novák (účast 5 členů PS z celkového počtu 9; dle čl. 4 Statutu PrSk je PrSk schopna přijímat za účasti 

alespoň 1/3 členů s hlasovacím právem, tedy 3 osob; seznam členů PrSk abecedně); Vopálková 
(tajemnice PS) 

pracovník Sekretariátu RSK – Cenková 

Program jednání: 

1) přivítání 
2) téma SUCHO, rekapitulace výstupů navazující na předchozí jednání 
3) další diskuze, závěr 

Zápis z jednání:  

ad 1) přivítání přítomných (Krejčíčková, předsedkyně PrSk VENKOV) 

Konstatována usnášeníschopnost pracovní skupiny k dnešnímu jednání. 

ad 2) téma SUCHO – představení pracovního návrhu na grantové schéma JčK zaměřeného 
na snížení negativních vlivů změn klimatu iniciovaného PS VENKOV (Novák) a společná 
diskuze. V rámci následné diskuze bylo mj. konstatováno: 

- návrh grantového schématu neobsahuje část parametrů, navržených PS (mj. povinné 
zapojení odborníků na klimatické změny a proces zapojování lokálních partnerů) 

- nově jsou potenciálními žadateli také obce jednotlivé obce 
- výstupem bude nejen studie, ale i návrhová část a akční plán, harmonogram 

implementace a kalkulace následných projektů (vysoká míra připravenosti k další 
implementaci) 

- alokace i termín realizace (do r. 2020) umožní realizaci několika pilotních projektů 
(předpoklad 8), na kterých bude možné ověřit přístup k řešení  

- členové PS nadále doporučují konzultace projektanta s expertem, nesmírně důležitá 
tato součinnost; dobré odezvy na vystoupení expertů na seminářích, realizovaných 
v rámci projektu ATCZ142 – Klimagrün (organizuje KS MAS) a konference v Dačicích.  

- existují rizika, že se při zpracování narazí na nesoulady s ÚPD, jejichž změny jsou 
kritické (časově i finančně náročné) 

- realizace studie bud podporou ÚSES 

Prezentace zkušeností obce Úsilné, p. starosta Kašpárek s přípravou projektové studie na 
řešení pro obec, záměr individuálního projektu. 

Usnesení  20190711/Venkov/01: Členové Pracovní skupiny VENKOV pověřují p. Tomáše 
Nováka další účastí v přípravné skupině pro přípravu grantu s cílem prosazení zapojení 
expertů na témata klimatické změny do zpracování studií. 

ad 3) Další témata nebyla projednávána, na program podzimního jednání je navrženo téma 
sociální služby. 

Jednání ukončeno11.7.2019 ve 9,30 hod.  

Usnesení přijata členy pracovní skupiny konsenzuálně. 

Zápis z jednání zpracovala předsedkyně Pracovní skupiny VENKOV ing. Marta Krejčíčková 


