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Zápis z 11. jednání Pracovní skupiny Venkov 

 

Název 11. jednání Pracovní skupiny Venkov 
Datum 27.11. 2018, 13:00 - 15:30 

Místo zasedací místnost č. 3072, Krajský úřad 

Účastníci viz prezenční listina 

Přílohy zápisu prezenční listina 

 

 

Bod č. 1 - Úvod  

Předseda PS Petr Halada přivítal členy PS a pozvané hosty, kterými byli pan Stanislav Štumpf, 

manažer pro PRV, pan Karel Piškule z KÚSK Odboru regionálního rozvoje a pan Michal Postránecký 

z ČVUT. 

Dále předseda PS představil program zasedání jehož předmětem bylo téma Chytrý venkov a moderní 

trendy v cestovním ruchu. 

 

 

Bod č. 2 – Personální změny PS Venkov 

 

Jiří Kubiš za sekretariát RSK informoval členy PS o ukončení činnosti pana Matěje Mareše z důvodu 

časové zaneprázdněnosti a Jana Veselského, který ukončil pracovní činnost na KÚSK Odboru 

regionálního rozvoje. Současně informoval o nové nominaci členů PS - Jana Veselského za SZIF a 

Jiřího Kubiše za KÚSK, Odbor regionálního rozvoje. 

 

Usnesení: Předseda PS odvolává na vlastní žádost pana Matěje Mareše a pana Jana Veselského, 

jako zástupce KÚSK SČK a současně jmenuje členem PS Venkov pana Ing. Jiřího Kubiše, jako 

zástupce KÚSK Odboru regionálního rozvoje a pana Mgr. Jana Veselského, jako zástupce 

SZIF, Celostátní sítě pro venkov. 

 

Bod. č. 3 – Prezentace projektu Chytrý venkov NS MAS 

Pan Stanislav Štumpf přednesl prezentaci projektu NS MAS Chytrý venkov – viz příloha. 
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V rámci prezentace zmínil i příležitost MAS díky jejich pokrytí a rozsahu zásadně ovlivnit venkovský 

prostor a dále záměr zřízení funkce tzv. Inovativního Brokera, jakéhosi poradce pro lokální úroveň. 

Těchto poradců by v kraji mělo působit cca. 5. Projekt by měl být realizován od roku 2019. 

P. Štěpánek – dotaz, zda-li pozice Inovativních brokerů souvisí se záměrem obdobné pozice 

plánované na MZe 

S. Štumpf – o tomto záměru MZe nemá informace 

 

Dále předal předseda PS slovo panu Karlovi Piškulemu k prezentaci aktivit okolo krajského projektu 

Chytrý venkov 

K. Piškule  informoval o záměru kraje zřídit Asistenční program financovaný z rozpočtu SČK. 

P. Halada – dotaz, zda-li tento program již byl schválen ZK 

K. Piškule – jedná se o cca. 14 dní starou informaci, ZK bude předloženo v roce 2019 

S. Štumpf – připomněl možnost využít nově vyhlášených výzev národních dotačních titulů MMR 

K. Piškule  - na KÚSK dobře funguje Odbor řízení dotačních projektů, ve spolupráci s Regionální 

dotační kanceláří (PO kraje) jsou připraveni pomáhat obcím s dotacemi, vyzval členy PS aby využili 

této možnosti 

P. Halada – připomněl, že SMO má obdobný program na asistenci obcím s dotacemi 

M. Postránecký – informoval o partnerství SČK a Českého institutu informatiky, robotiky a 

kybernetiky (ČIRK) a pozval účastníky PS do ČIRKu s možností nabídky spolupráce v oblasti 

Chytrého venkova. 

P. Halada – konstatoval, že je nutné přejít od vizí ke konkrétním krokům a navrhl jedno z příštích 

jednání uskutečnit na ČIRK s čímž M. Postránecký souhlasil. 

K. Piškule – navrhl toto jednání PS na ČIRK spojit  s jednáním PS Chytrý venkov, což bylo pozitivně 

přijato. 

P. Štěpánek – připomněl, že služby je nutné přiblížit venkovu a zmínil odlišné problémy města a 

venkova. 

Dále byla diskutována otázka zavádění rychlého Internetu v obcích, jejich vliv na rozvoj a 

problematika instalace sítí. Řada členů připomněla, že pro obce je důležitější základní infrastruktura 

obce než rychlý Internet. 

P. Halada – platforma Chytrého venkova by se měla zabývat i hospodaření s pitnou vodou 

R. Tvrdík – každá MAS se orientuje na odlišné problematiky – je nutné sdílet mezi sebou zkušenosti. 

 

Diskuze proběhla i na téma zavádění eGovrnmentu, jeho pomalé zavádění a problémy s jeho absenci 

zejména při stavebním řízení. 
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Bod. č. 4 – Moderní trendy v cestovním ruchu 

Na úvod tématu přednesla prezentaci k venkovskému cestovnímu ruchu Ing. Marta Vištiaková 

z Oddělení cestovního ruchu KÚSK – viz příloha. 

Š. Barešová – je třeba mluvit zejména o destinačních společnostech, v SČK zatím certifikované jen 2, 

nabídla prezentaci TO Toulava. DM Toulava konzultuje s malými obcemi jejich potenciál pro cestovní 

ruch 

P. Štěpánek – vyjádřil nespokojenost s prezentací M. Vištiakové z důvodu obecné roviny a malého 

důrazu na moderní trendy v cestovním ruchu. 

M. Vištiaková – upozornila ještě na nově vydanou brožuru „Image brožura „Střední Čechy“ – 

publikovanou na stránkách SCCR. 

 

V závěru navrhl P. Halada uskutečnit příští jednání s tématem na návrh P. Štěpánka voda v krajině a 

zdroje pitné vody a požádal Ing. Kubiše o zajištění relevantních odborníků pro toto téma. Toto jednání 

se bude konat 5.2.2019. 

Dále se předpokládá jednání PS na ČIRK společně s krajskou PS Chytrý venkov a společné jednání 

s PS Cestovní ruch, z důvodu společných témat obou PS. 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

2. Prezentace NS MAS Chytrý venkov 

 

 

 

Zápis schválil:  

 

Dne              

 

 

            Petr Halada 

         předseda pracovní skupiny
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