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ZPRÁVA 
  z pracovní skupiny 

Technická a dopravní infrastruktura obcí 
Občanské vybavení a služby 

 
Termín konání: 4. 11. 2014 (úterý) 
Místo konání: Muzeum Valeč, Široká 182, Valeč 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
Čas konání:  10:00 hodin 
 
 

PS : Technická a dopravní infrastruktura obcí 
 
 
Poznámky účastníků, opatření č.: 

KO 6.1.1. 

–  p. Novák - uvítal by dotaci na přístrojové vybavení Nemocnice Žatec i Vodní záchranné 

služby Nechranice, případně na rozšíření lůžek 

- v Chyši chystají přestěhování zdravotního střediska z 1. patra do přízemí 

- priorizovat (s ohledem na předpokládané finanční prostředky) rekonstrukci zdravotnických 

zařízení před jejich výstavbou 

KO 6.1.2. 

- situace obdobná jako u zdravotních zařízení – síť je dostatečná, ale někde budovy vyžadují 

rekonstrukci 

KO 6.1.3 

- až na drobné výjimky jsou budovy veřejné správy v pořádku. Pokud je nutnost jejich 

rekonstrukcí /zateplení apod./ lze využívat jiné dostupné dotace – např. OPŽP  

- Účastníci necítí potřebu využívat peníze z MAS do tohoto opatření 

KO 6.2.1 

- návrh na podporu školních mikrobusů – záchrana vesnických škol 

- lze je využívat také pro dopravu důchodců k lékaři aj. 

KO 6.2.2 

- podpora infrastruktury pro provozování obecního (příp. free) wifi internetu 

- někteří účastníci kromě obecního rozhlasu, který většinou mají již zprovozněný, uvažují o 

komunikaci s občany prostřednictvím SMS – SMS Rozhlas 
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PS : Občanské vybavení a služby 
 
Poznámky  účastníků k opatřením: 

 

KO 5.1.1 

- v Chyši jsou vodovody vyřešené. V přidružených obcích plánují vybudování malých vrtů a 

následný rozvod do jednotlivých domů 

- vodovody jsou často ještě „po Němcích“ – nutnost mnohamilionových investic 

- z MAS by mohla jít podpora na projekční činnosti (za podmínky realizace) 

KO 5.1.2 

- podle účastníků je realizace tohoto opatření mimo finanční možnosti MAS 

- otevřela se široká diskuze na možnost podpory domácích čističek 

- účastníci by uvítali možnost podpory domácích čističek 

- případně opět jako u vodovodů – MAS by podpořila projekční činnosti (za podmínky 

realizace těchto milionových investic) 

KO 5.2.1. až 3. 

- zde se účastníci shodli, že je výrazná podfinancovanost. Ale vedla se polemika, či to bude 

opět ve finančních možnostech MAS podporovat tyto nákladné projekty.  

- Na druhou stranu v malých obcích je i půl milionu v cestách velmi vidět, řekl p. Fronc 

 

OSTATNÍ: 

- rozhořela se diskuze na téma absence kotlíkových dotací v KK 

- p. Fronc vznese toto téma na KS MAS KK 

 
 
 Za správnost  Bc. David Šebesta 


