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Zápis z 15. jednání Pracovní skupiny Venkov 

 

Název 15. jednání Pracovní skupiny Venkov 
Datum 7.1. 2020, 13:00 - 15:00 

Místo zasedací místnost č. 1088, Krajský úřad 

Účastníci viz prezenční listina 

Přílohy zápisu 1) prezenční listina 

2) Prezentace Družstevní bytové výstavby 

3) Návrh seznamu veřejných služeb 

4) Návrh seznamu veřejných služeb – návrh PS k přiřazení úrovně 

řešení 

 

 

1. Předseda PS P. Halada přivítal přítomné členy, a popřál členům do nového roku. Přívítal hosty 

jednání, zástupce Spolku družstevní bytové výstavby, pana Aleše Samieca a Ivanu 

Ščigelovou. 

Družstevní výstavba v obcích a městech může být jedním z nástrojů, jak řešit nedostatek bytů 

a udržet tak v obcích obyvatele, kteří nedosáhnou na vlastní bydlení. Jen v obci Kamýk n.V. je 

evidováno cca. 74 žádostí o byt.  

2. Pan A. Samiec prezentoval aktivity družstevní výstavby – viz prezentace, příloha č. 2 zápisu 

 

P. Štěpánek – kdy družstevník platí stanovený podíl? 

A. Samiec – většinou po vydání stavebního povolení 

P. Halada – kdo je iniciátorem výstavby? 

A. Samiec – může být různé, většinou firma, může to být i obec 

D. Havlík – fenomén osobního vlastnictví   v ČR byl podporován zejména bankami s cílem 

podpořit hypoteční trh 

I. Ščigelová – výhoda družstevního bydlení – problémy spojené s bydlením řeší družstvo 

(např. neplatiči) 

P. Halada – poděkoval hostům za účast a prezentaci 

 

3. Veřejné služby 
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P. Halada – představil seznam veřejných služeb (příloha č. 3), jako návrh Ministerstva vnitra, 

který členové obdrželi v rámci podkladů k jednání. Požádal členy PS o diskuzi k tomuto 

návrhu. 

Na základě diskuze k jednotlivým službám bylo členy PS navrženo přiřazení místně příslušné 

úrovně ke každé službě – viz příloha č. 4. 

P. Halada požádal J. Kubiše o rozeslání výsledné tabulky členům PS k případným dalším 

připomínkám. 

 

4. Informace o přípravě akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR a přípravě 

plánovacího období EU 2021+ 

 

J. Kubiš – stručně informoval členy o přípravě akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 

2021+ a přípravě nového období EU 2021+ (role RSK, pojetí RAPů) 

 

 

Další jednání PS Venkov: konec března, úterý 

 

 

Zapsal: J. Kubiš 

 

Zápis schválil:  

 

Dne 21. 1. 2020             

 

 

 

            Petr Halada 

         předseda pracovní skupiny

       


