
 

 

  

Z á p i s  

z jednání odborné pracovní skupiny zaměřené na obce a samosprávu 

které se uskuteční 15. 6. 2020 od 9:00 hod. ve školící místnosti (vchod A) Třanovice č.p.1 

1. Přivítání, role a název odborné pracovní skupiny 

Předseda MAS Pobeskydí, Jaroslav Výtopka, přivítal přítomné na jednání pracovní 
skupiny a předal slovo facilitátorovi Pavlu Žiškovi. 
Byl určen název pracovní skupiny Obce (všichni pro). 
Zapisovatelkou byla stanovena Krystyna Nováková a ověřovatelem zápisu Pavel Žiška. 

 
2. Stručné představení činnosti MAS a diskuse o rozvoji spolupráce s obcemi 

Na úvod se členové pracovní skupiny se zamysleli na tím, coby MAS měla dělat a co je 
či měla být jejím úkolem v území. 
V diskusi zazněly tyto návrhy na činnost MAS: 
- Podpora pro každou obec 
- Obhospodařování a sídlení rozvoje venkova 
- Najít zdroje financí 
- Psát projekty pro obce 
- Agentura 
- Propagace území (aktivity v území) 
Do budoucna by MAS měla podporovat (oproti současnému stavu): 
- Dotace pro spolky, podnikatele 
- Podpora přípravy projektové dokumentace 
- Rekonstrukce a obnova staveb ve vlastnictví obcí 
- Podpora infrastruktury a vybavení pro komunální služby a činnosti obce 

 
Následně bylo odprezentována činnost MAS. 
 

3. Příprava strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí na 

období 2021-2027 

 

Harmonogram přípravy strategie 

Analytická část + strategická část do konce roku 2020 
Implementační část + akční plány – to co MAS bude podporovat (v průběhu roku 
2021) 

Představení socioekonomických dat 

Pavel Žiška představil v prezentaci základní závěry socioekonomické analýzy. 
Byly diskutovány následující body: 

 Problém začleňování nových lidí do života obce; chybí komunikace mezi 
novými obyvateli a obcemi, členové spolků stárnou a chybí mladé vedení 
spolku 



Zápis z jednání odborné pracovní skupiny Obce 15. 6. 2020 

 

 

 

 

2. 

 Poptávka po pozemcích v blízkosti velkých měst je velká 
 Problém sociálních sítí a virtuálního světa 
 Noví obyvatelé přichází do nového prostředí, nemají rodinné vazby 
 Potenciál pro veřejně prospěšné práce 
 Problém najít lidi na komunální práce a veřejně prospěšné práce 
 Odkanalizování obce již nereálné 
 Podpora domácích čističek obcemi 
 Obec Morávka (problém s chataři, odpadní vody, odpady) 
 Problém s přípravou cyklostezky a cyklotrasy v Mikroregionu obcí povodí 

Morávky 
 Problém s financováním 
 Problém s financováním (provozní ztráta 30 %) 
 Otázka spoluúčasti rodiny 
 Zkušenosti Staré Vsi n. O. (obec má polohovací postele financované ze 

3králové sbírky) 
 Problém s legislativou a předpisy u vzdělávacích zařízení 

 
4. Plán práce odborné pracovní skupiny na rok 2020 a ukončení jednání 

 
Setkání k přípravě strategie – další termín v úterý 8. 9. v 9 hod. 
Příprava pravidelných exkurzí po území MAS za zajímavými projekty podpořenými přes MAS i 
jiné zdroje (pilotně mikoregionu přehrad) 
 
Přílohy: Prezentace, prezenční listina 
 
Zapsala: Krystyna Nováková 
 
Ověřil: Pavel Žiška 







Činnost MAS Pobeskydí

červen 2020



Co by měla dělat MAS?



Území působnosti MAS (2014-2020)







Podpořené projekty MAS Pobeskydí



Programový rámec 
Integrovaného regionálního OP



Integrovaný regionální operační program

Opatření (fiche)
Počet 

projektů
Dotace Místo realizace

Udržitelná a bezpečná 
doprava

14+3+1+1 60+6 mil. Kč 13 obcí

Vzdělávací 
infrastruktura

4+1 17 mil. Kč 5 obcí

Infrastruktura soc. sl. 
a začleňování

2 8 mil. Kč 2 obce









Programový rámec
OP Životní prostředí



OP Životní prostředí

Opatření (fiche) Počet projektů Dotace Místo realizace

Prevence 
invazních druhů 1 0,5 mil. Kč

CHKO v povodí 
Morávky

Intravilány a 
veřejná 
prostranství 

4 podané
3 schválení MŽP

3 mil. Kč 2 obce



Programový rámec 
Operační program Zaměstnanost



OP Zaměstnanost

Opatření (fiche)
Počet 

projektů
Dotace Místo realizace

Prevence a řešení 
sociálního vyloučení 8 13,5 mil. Kč

2 obce + 
Pobeskydí dle 

zájmu

Slaďování rodinného a 
profesního života 1+6 10 mil. Kč cca 20 obcí





Programový rámec 
Programu rozvoje 

venkova



Program rozvoje venkova

Opatření (fiche)
Počet 

projektů
Dotace Místo realizace

Investice do 
zemědělství 35 12 mil. Kč 19 obcí

Zemědělské produkty
9 4 mil. Kč 8 obcí

Místní nezemědělská 
produkce

22 8 mil. Kč 15 obcí

Investice do lesnictví
6 2 mil. Kč 5 obcí

Aktuálně probíhá výběr projektů v 5. výzvě (9 mil. Kč)





















Program rozvoje venkova

o Připravovaná výzva na rok 2021 (začátek roku)

Investice do zemědělství

Zemědělské produkty

Občanská vybavenost

o Alokace  cca 17 mil. Kč

o Očekáváme další navýšení v souvislosti s posunutím realizace 
PRV o 1 rok

o Občanská vybavenost – JPO V, veřejná prostranství, zázemí 
pro spolkovou a kulturní činnost a knihovny



Projekty realizované MAS Pobeskydí



Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí

o 95% dotace 18 mil. Kč,  cca 8 let do roku 2023

o 5% spoluúčast hrazena z členských příspěvků

o Vyčerpáno 9,3 mil. Kč

o Aktivity

Vyhlašování výzev, konzultace s žadateli

Kontrola žádosti o dotaci/podporu

Semináře a konzultace pro příjemce

Animace šablon pro školy

Monitoring a propagace …



Příměstské tábory v Pobeskydí (I + II)

o 100% dotace ve výši cca 1,8 mil. Kč + 2 mil. Kč

o Realizace 2018-2020, 2020-2022

o Operační program Zaměstnanost

o Realizace příměstských táborů o letních a jarních prázdninách

o Spolupráce se školami či místními spolky



klíčový projekt MAS



Přehled příměstských táborů v létě 2020

o Bruzovice (2 týden) v prostorách Spolku Hiponěha

o Dobratice (1 týden)  v prostorách základní školy

o Fryčovice (4 týden) v základní škole a u hasičů

o Hukvaldy (3 týdny) v prostorách základní školy

o Kozlovice (3+1 týden) v základní škole, na fotbalovém hřišti

o Těrlicko (3 týdny) v prostorách základní školy

o Vělopolí (3 týdny) v prostorách JK Vělopolí

o Nošovice (2 týdny) v prostorách mateřské školy a u hasičů





Místní akční plán Frýdek-Místek II

o projekt spolupráce MAS Pobeskydí, statutární města 

Frýdek-Místek a MAS Slezské brány

o Realizace 2018-2021

o OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

o Dotace 16,2 mil. Kč, vyčerpáno 6,7 mil. Kč (2018-2019)



Místní akční plán Frýdek-Místek II

o Vedení a aktualizace seznamu investičních priorit

o Strategické plánování (vč. pracovních skupin)

o Workshopy a setkání k různým tématům

o Metodické kluby (8)

o Aktivity spolupráce škol a dalších organizací (29)



Mlsná vařečka (ZŠ Dobratice) Úžasná věda (ZŠ Raškovice)

Výuka angličtiny na 1. stupni ZŠ 
metodou J.B.E

Metodický klub mateřských škol



Spolupráce s Celostátní síti pro venkova

o Z pole rovnou do kuchyně (letos již 4. ročník)

o Další aktivity dle aktuální potřeby



Koordinace regionální značky Beskydy 
originální produkt (od března 2020)

o Produkty, služby, zážitky

o Garance kvality a originality pro Beskydy

o Společná propagace a výměna zkušenosti

o Koordinátorka: Zuzana Zaoralová

o Zdroje: poplatky za certifikáty, hledání zdrojů



Co dělají jiné MAS

o Destinační management (zdroje na destinační management)

o Komunitní plánování sociálních služeb (dotace MPSV)

o Malý Leader (podpora mikro projektů; zdroj příspěvky obcí a 
mikroregionů)

o Projekty spolupráce MAS

o Dotační management či administrace mikroregionů (zdroje 
obcí, zakázky, komerční činnost)

o Pořádání kulturní, společenských akcí (různé zdroje)



Zájem obcí o spolupráci s MAS 

o Pravidelné návštěvy na setkání starostů (četnost, pozvání)



Kontakty na zaměstnance
http://www.pobeskydi.cz/kontakty/

MAS Pobeskydí, z. s.
mas@pobeskydi.cz
www.pobeskydi.cz



Data o území, Očekáváné oblasti 
podpory 

Setkání pracovní skupiny 15. 6. 2020







Pracovní skupiny

• Odborné pracovní skupiny jsou poradními orgány zřízené 
programovým výborem k zajištění dlouhodobé specializované 
činnosti v rámci zpracování a implementace strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

• Pomoc a péče potřebným (sociální oblast)

• Chytrý venkov a podnikání

• Obce a svazky obcí – název pracovní skupiny ?

• Cestovní ruch

• Životní prostředí



Pracovní skupiny 

• Odborné pracovní skupiny vytvářejí platformu pro kontinuální 
zapojování místních aktérů do přípravy, implementace, 
monitoringu a evaluace strategie

• Aktivně se podílet na přípravě strategie (Co území potřebuje?)

• Projednávat a připomínkovat dílčí části i celou strategii (Jaké jsou 
problémy území ?, jak nastavit optimálně podporu, vlastní 
nápady) 

• Iniciovat a připravovat projekty na úrovni MAS, společné projekty 
svazků obcí, spolupracovat na přípravě projektů 

• Vzdělávání 



Území v působnosti MAS Pobeskydí

• Území 42 obcí

• Území 4 svazků obcí + (Chotěbuz, Horní Suchá, Stonava, Staré 
město)

• Rozloha 534,43 km2, 70 257 obyvatel, 131,45 obyvatel/km2

• 37 členů MAS

• Aktivní činnost od roku 2004





Obyvatelstvo

• Nárůst počtu obyvatel (oproti roku 1991 o 19 %, oproti roku 
2001 téměř o 16 %)

• Výrazně kladné migrační saldo (nárůst díky stěhování z měst)

• Tlak na budování infrastruktury a služeb, zapojení nových 
obyvatel do života obce

• Pokračuje proces demografického stárnutí a zvyšování 
průměrného věku (oproti průměru MSK i ČR v Pobeskydí 
relativně mladá populace)
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Index vývoje počtu obyvatel Pobeskydí (1991 – 2020)

Počet obyvatel

(3. 3. 1991)

Počet obyvatel

(31. 12. 2019)

Index

(1991 = 100 %)

Horní Domaslavice 521 924 177,35%

Horní Bludovice 1 440 2 441 169,51%

Dolní Domaslavice 860 1 382 160,70%

Pražmo 1 023 916 89,54%

Moravskoslezský kraj 1 278 726 1 200 539 93,89%

Česká republika 10 302 215 10 693 939 103,80%



Hospodářsví

• Charakteristický vyšší počet menších a středních společností

• 7 881 aktivních podnikatelských subjektů (mírný nárůst)

• Koeficient podnikatelské aktivity: 11,45 aktivních subjektů na 100 
obyvatel

• Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o, Befra electronic, s.r.o. 
v Horní Suché, Beskyd Fryčovice, a.s. ve Fryčovicích, BORCAD cz
s.r.o., Optimont 2000 s.r.o., SPETRA CZ s.r.o.



0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pobeskydí MSK ČR



Zaměstnanost

• V období let 2014 – 2019 v Pobeskydí velmi nízká 
nezaměstnanost 

• Podíl nezaměstnaných osob - 3,03 % v prosinci 2019 (4,44 % 
Moravskoslezský kraj)

• Vyšší podíl nezaměstnaných v obcích v severní části Pobeskydí 
v blízkosti měst Karviná a Havířov (Horní Suchá 7,7 %)

• Potíže velkých zaměstnavatelů s vlivem na Pobeskydí - OKD a.s., 
VÍTKOVICE HOLDING, a.s. , Liberty Ostrava a.s. 

• Nejistota dopadů epidemie COVID-19 – očekáváný nárůst 
nezaměstnanosti



Název Typ Obec Rozloha

Průmyslová zóna 
Hnojník průmyslová zóna Hnojník 5,00 ha 

Průmyslová zóna 
František průmyslová zóna Horní Suchá 0,95 ha 

František II 
Industrial Park rozvojová plocha Horní Suchá 30,00 ha 

Tosan Park rozvojová plocha Horní Tošanovice 68,30 ha 



Struktura využití půdy

Zemědělská půda Lesní půda Ostatní



Struktura zemědělské půdy 

Orná půda Trvalé travní porosty Ostatní



Technická infrastruktura

• Přibližně 60 % domů plynofikováno

• Nízký podíl domů s připojením na kanalizační síť

• Rozptýlená slezská zástavba + členitý terén = zvýšené náklady na 
budování infrastruktury

• 14 sběrných dvorů



Cestovní ruch a cyklodoprava

• Na území Pobeskydí – 28 značených cyklotras (celkem 406 km)

• Příprava cyklostezek velmi náročná, v území je připravováno 
několik rozsáhlejších projektů

• Dvě turistické oblasti: Beskydy – Valašsko (Destinační 
management turistické oblasti Beskydy-Valašsko o. p. s.)  a 
Těšínské Slezsko (Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem 
v Třinci)

• Regionální značka: Beskydy – originální produkt



Návštěvnost atraktivit

2016 2017 2018

Archeopark Chotěbuz - Podobora 24 291 23 968 18 716

Návštěvnické centrum Pivovaru Radegast 48 383 28 385 43 091

Hrad Hukvaldy 58 672 66 638 73 947

Kostel sv. Maxmiliána Hukvaldy 23 035 27 829 29 496

Lysá Hora 750 000



Sociální vyloučení

• Jedna sociálně vyloučená lokalita – Horní Suchá – oblast tzv. 
finských domků

• Intenzita sociálních problémů je v Pobeskydí nejvyšší v severních 
obcích 

• Relativně nízký podíl příjemců příspěvků na bydlení na 
obyvatelstvu starší 15 let (Pobeskydí - 1,1 %, MSK – 3,8 %, ČR –
1,8 %)

• Relativně nízký podíl osob pobírající příspěvky na živobytí 
(Pobeskydí - 0,39 % osob starších 15 let, MSK – 1,55 %, 
ČR – 0,70 %)



Sociální vyloučení (2)

• Demografické stárnutí - nárůst starších obyvatel, kteří budou 
potřebovat nějakou formu pomoci

• Poradenství, odlehčovací služby pro osoby pečující o osobu 
blízkou
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Vzdělávání

• Část mateřských škol a v menší míře i základních škol se potýká 
s nedostatečnou kapacitou

• Podíl předčasných odchodů ze základní školy v Pobeskydí nízký 
(1,91 %, MSK 4,9 %, ČR 4,4 %)

• Investice do infrastruktury škol, převis poptávky, omezení 
vyplývající ze zaměření dotační podpory



Zdroje

• V letech 2016–2019 převyšovaly průměrné roční příjmy všech 
obcí Pobeskydí 1 493 mil. Kč

• Roční výdaje všech obcí ve shodném období činily průměrně 
1 375 mil. Kč

• Relativně nízké zadlužení k průměrným ročním příjmům – 17, 4 %

• Přibližně polovina obcí má nulové zadlužení

• Nízké sdílené zdroje mikroregionů

• Propad příjmů obcí v roce 2020, nejistý výhled
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Struktura příjmů obcí (průměr 2016 až 2019)
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Očekávané oblasti podpory

informace z ledna 2020 (před dohodou z EU)



Bezpečnost dopravy (IROP 2)

• Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v 
trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou 
dopravy 

• Zvyšování bezpečnosti pěší a automobilové dopravy stavebními 
úpravami a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových 
lokalitách

• Zvyšování bezpečnosti pěší a automobilové dopravy 
rekonstrukcí mostů v trase místní komunikace s vysokou 
intenzitou dopravy 

• Rekonstrukce místních komunikací 



Cyklodoprava (IROP 2)

• Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací 
pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za 
službami, včetně doprovodné infrastruktury 

• Doprovodná cyklistická infrastruktura

• Zvažuje se i cyklistická infrastruktura s vazbou na cestovní ruch



Veřejná prostranství (IROP 2)

• Revitalizace veřejných prostranství (povrchy a podloží 
veřejných prostranství umožňující lepší zasakování srážkové 
vody, výsadba vegetace, vodní prvky, mobiliář, herní prvky, 
dětská a workoutová hřiště, veřejné osvětlení, veřejné 
toalety)

• Revitalizace nevyužívaných ploch, kde budou budována 
veřejná prostranství a zelená infrastruktura 



Školství (IROP 2)

• Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol (zvýšení kapacity 
včetně úprav vyplývajících ze splnění hygienických požadavků)

• Infrastruktura základních škol – vazba na přírodní vědy, 
polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními 
technologiemi a rekonstrukce učeben neúplných škol 

- odborné učebny s vazbou na klíčové kompetence

- školní poradenské pracoviště

- vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní 
aktivity při ZŠ (společenské místnosti, knihovny, sport).



Veřejná infrastruktura udržitelného 
cestovního ruchu (IROP 2)

• Budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního 
ruchu (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení) s preferencí 
integrovaných řešení

• Budování a revitalizace sítě značení páteřních, regionálních a 
lokálních turistických tras

• Naučné stezky

• Rekonstrukce stávajících a budování nových turistických 
informačních center



Hasičské zbrojnice

• Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III 
(výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární 
techniky, vybudování a revitalizace otevřených zdrojů požární 
vody v obcích) - IROP 2

• Hasičské zbrojnice (JPO V.) - PRV



Památky, knihovny (IROP 2, PRV)

• Revitalizace památek, (včetně parků u památek, parkoviště u 
památek), muzea, návštěvnická centra, edukační centra - IROP 2

• Památky místního významu - PRV

• Profesionální knihovny (technické vybavení knihoven) – IROP 2

• Kulturní a společenská zařízení vč. knihoven (mimo 
profesionálních) - PRV



Sociální služby, komunitní centra

• Infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o 
sociálních službách – IROP 2

• Komunitní centra - PRV

• Zájmové a neformální vzdělávání - PRV



Program rozvoje venkova 2021+

o Investice do zemědělských podniků

o Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

o Lesnická a zemědělská infrastruktura (stezky apod.)

o Diverzifikace a zakládání nových podniků, venkovský 
cestovní ruch

o Lesnické technologie a produkty

o Obchody



OP Životní prostředí 2021+

o Komunitní energetika

o Zadržování vody v extravilánu / intravilánu

o Zeleň v intravilánu

o Odpady, cirkulární ekonomika

o EVVO a VUR
Motivační, klíčové a inovativní projekty



Operační program Zaměstnanost+

o Komunitní sociální práce, aktivizace a participace

o Sociální práce s důrazem na posílení kompetencí obcí

o Posílení prvků svépomoci, vzájemné pomoc, dobrovolnictví

o Sdílená a neformální péče, paliativní a domácí hospicová p.

o Posílení rodinných vazeb

o Zaměstnanostní programy

o Vzdělávací a osvětové aktivity



Operační program Konkurenceschopnost

o Pořízení nebo modernizace technologie pro MSP

o Zavádění digitalizace automatizace MSP

o Infrastrukturální energeticky úsporná opatření MSP

o Užitková vozidla na alternativní pohon

(menší projekty, do 2 mil. Kč)



Kontakty

Pavel Žiška

+420 558 431 084, +420 776 735 053, 
+420 777 896 243

ziska@pobeskydi.cz 


