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Dokument „Strategie spolupráce obcí (SSO) na platformě MAS je dodatkem Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje MAS Ploština, z.s. Dodatek vznikl v roce 2015 jako jeden 
z výstupů projektu „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů“. Dokument doplňuje 
a upřesňuje strategii MAS v oblasti spolupráce obcí. Texty v tomto dokumentu jsou výsledkem 
dílčích analýz, jednání a několikaměsíční činnosti v rámci výše uvedeného projektu.  
 
Strategie spolupráce obcí obsahuje šest základních částí: 
 
Část 1 – Karta MAS 
Část 2 – Definice potenciálu spolupráce obcí na platformě MAS 
Část 3 – Potřeby spolupráce obcí na platformě MAS 
Část 4 – Návrhová část strategie spolupráce obcí  
Část 5 – Akční plán spolupráce obcí na platformě MAS 
Část 6 – Implementace spolupráce obcí na platformě MAS 
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Část 1 – Karta MAS 

Název MAS: MAS Ploština, z. s.  
Kraj: Zlínský kraj 
Datum vzniku:  8.3.2005 
Adresa sídla: Vysoké Pole 118, 763 25 Újezd 
Adresa kanceláře: Vysoké Pole 118, 763 25 Újezd 
IČO:  27000354 
Kontakty: telefon do kanceláře +420 724 704 366 

e-mail MAS plostina@seznam.cz 
web MAS mas.plostina.cz 
ID datové schránky pezd4yh 

Kontakty na hlavního 
manažera MAS: Ing. Petr Machů, tel.: +420 776 160 680, e-mail: petrmachu@seznam.cz 

Jméno a kontakt na 
statutárního zástupce: Josef Zicha, tel.: +420 606 766 008, e-mail: obecvp@volny.cz 

Počet partnerů/členů 
v MAS: 

veřejná správa (V): 17 
podnikatelská sféra (P): 15 
neziskový sektor (N): 18 

Základní popis 
organizace: 

 

Základní popis: 

Místní akční skupina Ploština představuje partnerství mezi soukromým a 
veřejným sektorem zastupující místní socioekonomické zájmy, které působí 
na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí Strategii 
komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“). 

Historie a vývoj MAS: 

 MAS Ploština, z. s. byla formálně zaregistrována dne 8. 3. 2005. Partnerství 
mezi veřejnou, soukromou a neziskovou sférou probíhá na území regionu 
Ploština již několik let. Významným impulsem k dalšímu rozvoji partnerství 
na území Ploštiny bylo otevření programu Leader pro Českou republiku. Na 
základě principů programu Leader se představitelé regionu Ploština 
rozhodli k institucionalizaci partnerství. 

Iniciátorem založení Místní akční skupiny, jejíž vznik byl připravován zhruba 
půl roku, byla především veřejná správa (obce). Všichni stávající aktéři jsou 
přesvědčeni o výhodnosti a přednostech partnerství a vzájemné 
spolupráce. 

V prosinci roku 2005 podala Mas Ploština žádost na SZIF do opatření 2.1. 
posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.4. 
Rozvoj venkova (Leader+) – Mas Ploština – příprava na Leader. Projekt byl 
úspěšně realizován, žádost o proplacení byla podána v lednu 2007. 

Dále v březnu roku 2006 předložila Mas svůj první záměr do programu 
Leader ČR - Zvýšení kvality života v mikroregionu Ploština. Tento záměr 
nebyl podpořen. V říjnu roku 2008 byla předložena Žádost o realizaci SPL – 
osa 4 PRV, žádost byla schválena, Dohoda podepsána v srpnu 2009, Mas 
Ploština byla vybrána k financování v poslední vlně v rámci skupiny 32+. 

mailto:plostina@seznam.cz
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Cíle organizace: 
 Základním posláním a cílem MAS Ploština je zajištění komunitně vedeného 
místního rozvoje (dále jen „CLLD“) – ucelené soustavy operací za účelem 
splnění cílů a potřeb na místní úrovni, kde je MAS nástrojem implementace 
SCLLD. MAS působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán, který v 
rámci Programu LEADER a v rámci navrhování a realizace SCLLD provádí 
činnosti s cílem podněcovat a rozvíjet inovační zavádění a realizaci aktivit 
zamýšlených v rámci SCLLD, tvorbu originálních integrovaných strategií 
rozvoje venkovského regionu a podněcovat a podporovat aktéry na místní 
úrovni k úvahám a záměrům pro využití potenciálu území v dlouhodobější 
perspektivě. Cíle jsou zaměřeny především na nové formy zlepšování 
kvality života v subregionu, posílení ekonomického prostředí a zhodnocení 
kulturního a přírodního dědictví s ohledem na inteligentní a udržitelný růst. 

Priority integrované 
strategie(ISRÚ/SCLLD) 

MAS Ploština si určila 3 strategické cíle: 
A Podpora místních obyvatel a podnikatelů 
B Rozvoj a stabilizace infrastruktury venkova a ochrana životního prostředí 
C Zkvalitnění života obyvatel 
 

A  Podpora místních obyvatel a podnikatelů 
A 1 -  Zlepšení konkurenceschopnosti nezemědělských podniků 
A 2 -  Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků 

A 3 -  Zlepšení vzdělanosti místních obyvatel 
A 4 -  Zlepšení zaměstnatelnosti obyvatel 

 
B  Rozvoj a stabilizace infrastruktury venkova a ochrana životního 

prostředí 
B 1 -  Zlepšení dopravní infrastruktury 
B 2 -  Modernizace technické infrastruktury 

B 3 -  Zkvalitnění veřejné vybavenosti 

B 4 -  Zlepšení stavu životního prostředí 
 
 

C  Zkvalitnění života obyvatel 
C 1 -  Podpora zdravého životního stylu 

C 2 -  Řešení sociální problematiky 

C 3 -  Podpora komunitního a spolkového života 

C 4 -  Rozvoj cestovního ruchu 

C 5 -  Rozvoj spolupráce mezi obcemi 
 

 
Seznam obcí: 
 

název obce kód obce příslušnost do ORP 
Brumov-Bylnice 585114 Valašské Klobouky 
Drnovice 585190 Valašské Klobouky 
Haluzice 585238 Valašské Klobouky 
Jestřabí 585319 Valašské Klobouky 
Křekov 586960 Valašské Klobouky 
Loučka 585432 Valašské Klobouky 
Návojná 585521 Valašské Klobouky 
Nedašov 585530 Valašské Klobouky 
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Nedašova Lhota 585548 Valašské Klobouky 
Poteč 549533 Valašské Klobouky 
Štítná nad Vláří-Popov 585831 Valašské Klobouky 
Tichov 535184 Valašské Klobouky 
Újezd 585882 Valašské Klobouky 
Valašské Klobouky 585891 Valašské Klobouky 
Vlachova Lhota 586994 Valašské Klobouky 
Vlachovice 585955 Valašské Klobouky 
Vysoké Pole 585980 Valašské Klobouky 

… 
Seznam DSO 
v regionu MAS: 

Sdružení obcí mikroregionu Ploština 
Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko 
Sdružení Odkanalizování mikroregionu Vlára 
Sdružení měst a obcí východní Moravy 

 A) 
Název DSO: Sdružení obcí mikroregionu Ploština 
Seznam obcí v DSO: Drnovice, Haluzice, Loučka, Tichov, Újezd, Valašské 
Klobouky, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vysoké Pole  
Rok vzniku: 2002 
Stručný popis činnosti: Cílem je péče o rozvoj regionu, jeho propagaci a 
také pořádání kulturně společenských akcí. 
Sdružení obcí mikroregionu Ploština s MAS Ploština, z.s. velmi dobře 
spolupracuje a to v oblastech, které jsou popsány výše. Můžeme tedy 
konstatovat, že vztah mezi DSO a MAS je velmi dobrý a i nadále bude 
rozvíjen. 
Projekty spolupráce mezi tímto DSO a MAS Ploština, z.s. neproběhly. Jedná 
se převážně o předávání informací a příkladů dobré praxe. 

 B) 
Název DSO: Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko 
Seznam obcí v DSO: Bohuslavice nad Vláří, Brumov-Bylnice, Drnovice, 
Haluzice, Jestřabí, Křekov, Lačnov, Lipová, Loučka, Návojná, Nedašov, 
Nedašova Lhota, Petrůvka, Poteč, Rokytnice, Rudimov, Slavičín, Šanov, 
Štítná nad Vláří-Popov, Študlov, Tichov, Újezd, Valašské Klobouky, Valašské 
Příkazy, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vysoké Pole  
Rok vzniku: 1999 
Stručný popis činnosti: Cílem sdružení je zpět rozhýbat vzájemnou 
spolupráci sdružených obcí, poskytovat starostům informace o dotačních 
možnostech a organizovat společné projekty, jež budou přínosem pro celý 
region. 
Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko v minulosti nefungovalo moc 
dobře. V roce 2015 má DSO nové vedení a snaží se řešit témata, která 
přispívají k rozvoji území. Také začíná aktivněji spolupracovat s MAS 
Ploština při řešení společných otázek. 
Z tohoto důvodu žádné projekty v minulosti spolupráce neproběhly, avšak 
chceme navázat obdobnou spolupráci jako s mikroregionem Plošitna. 

 C) 
Název DSO: Sdružení Odkanalizování mikroregionu Vlára 
Seznam obcí v DSO: Brumov-Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, 
Štítná nad Vláří-Popov 
Rok vzniku: 1999 
Stručný popis činnosti: Předmětem činnosti sdružení je plnění úkolů 
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investora při projektové přípravě a vlastní realizaci stavby kanalizace pro 
výše uvedené obce a město. 
Toto DSO s MAS Ploština, z.s. nespolupracovalo. DSO řešilo pouze 
odkanalizování členských obcí. Po realizaci nejdůležitějších cílů DSO 
ukončilo svou činnost. 
Projekty spolupráce tedy neproběhly. 

  
D) 
Název DSO: Sdružení měst a obcí východní Moravy 
Seznam obcí v DSO: Babice, Bělov, Bezměrov, Bohuslavice nad Vláří, 
Boršice u Blatnice, Bořenovice, Branky, Brumov-Bylnice, Březolupy, 
Březůvky,Dešná, Dobrkovice, Drslavice, Držková, Halenkovice, Haluzice, 
Horní Němčí, Hostišová, Hošťálková, Hradčovice, Hrobice, Hulín, Huslenky, 
Huštěnovice, Hvozdná, Jalubí, Jankovice, Kaňovice, Kelč, Kněžpole, 
Komárno, Komárov, Korytná, Kostelany nad Moravou, Košíky, Kurovice, 
Kyselovice, Lačnov, Leskovec, Lešná, Lhotsko, Lidečko, Lipová, Liptál, 
Loučka, Lubná, Medlovice, Modrá, Napajedla, Nedachlebice, Neubuz, 
Nezdenice, Nový Hrozenkov, Oldřichovice, Pitín, Podkopná Lhota, Podolí, 
Pohořelice, Police, Prusinovice, Roštění, Rožnov pod Radhoštěm, Rusava, 
Salaš, Sazovice, Slavičín, Slušovice, Staré Hutě, Staré Město, Štítná nad 
Vláří-Popov, Šumice, Tučapy, Tupesy, Uherský Brod, Újezd, Valašské 
Klobouky, Vážany, Vizovice, Vlachova Lhota, Vsetín, Všemina, Vysoké Pole, 
Záhorovice, Zborovice, Zlámanec, Žeranovice, Žlutava  
Rok vzniku: 1998 
Stručný popis činnosti: Cílem je spolupráce a koordinace záměrů v oblasti 
kultury, hospodářství a sociálního rozvoje členských obcí, úsilí o zlepšování 
životního prostředí a problémů s tím souvisejících, zřízení regionálního 
koordinačního a informačního centra a regionální rozvojové agentury 
východní Moravy, podpora rozvoje turistiky a cestovního ruchu v regionu, 
formování společného postupu samosprávy při prosazování společných 
zájmů, koordinace využívání zahraniční pomoci, podpora a garance 
programu vzdělávání samosprávných orgánů, spolupráce se sdruženími 
samospráv i mimo vlastní region působnosti s důrazem na sousední regiony 
České republiky a příslušné příhraniční regiony Slovenské republiky. 
Tato velká organizace s MAS nespolupracovala. Neřešila problémy na území 
MAS Ploština, to řeší menší DSO. Neměla tedy tak velký dopad jako např. 
DSO Ploština či Jižní Valašsko. 
Projekty spolupráce mezi DSO a MAS tedy neproběhly. 
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• Mapa MAS v kontextu ORP a DSO 
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Část 2 – Definice potenciálu spolupráce obcí na platformě MAS 

2.1. Popis dosavadní spolupráce obcí včetně příkladů 

Východiskem pro spolupráci obcí mezi sebou i s jinými subjekty je společná snaha o rozvoj 
území. V řadě případů není možné bez spolupráce dané cíle vůbec dosáhnout. Spolupráce obcí 
se na území MAS Ploština koná na základě pravidelného setkávání starostů obcí,  
ale i podnikatelů a zástupců nestátního neziskového sektoru působící na území MAS Ploština, 
za účelem přípravy projektů. MAS se může chlubit dobrou spoluprácí členských obcí v rámci 
území MAS Ploština. 
Na území MAS Ploština působí i jiné sdružení obcí, která vyvíjí vlastní aktivity, realizují projekty 
zaměřené především na podporu rozvoje regionu. Několik členských obcí MAS Ploština je také 
členem těchto sdružení,  např. Meziobecní spolupráce (MOS), Mikroregion Jižní Valašsko, 
Mikroregion Ploština, Sdružení měst a obcí Východní Moravy a Odkanalizování mikroregionu 
Vlára. 
 

2.1.2. Dosavadní spolupráce obcí v projektových tématech 

• Téma doprava:  

Spolupráce obcí v rámci projektového tématu doprava se dle našeho názoru vztahovala pouze 
na předávání informací a řešení společných problémů. Jedním takovým bylo určení poplatku za 
dopravní obslužnost Zlínskému kraji. Většina starostů nesouhlasila s navýšením poplatku, a to 
z důvodu nepředložení výdajů financování dopravy ze strany Zlínského kraje. Dalším 
problémem byl i požadavek Zlínského kraje schválit tento příspěvek jak na rok 2014, tak i na 
nadcházející volební období, kdy samozřejmě většina starostů nevěděla, zda bude dále ve své 
funkci pokračovat. 

Co se týká otázky komunikací, starostové společně řešili opravu komunikace směr Valašské 
Klobouky – Dolní Lhota, která je v nevyhovujícím stavu. Proto ORP Valašské Klobouky na popud 
starostů podalo žádost na Zlínský kraj o zařazení do plánu oprav. 

Další možnou spoluprací mezi obcemi je obecná shoda starostů na budování cyklostezky a 
napojení na již budovanou cyklostezku Bečva-Vlára-Váh, která vzešla z veřejných projednávání 
ke strategii Mas Ploština. 

• Téma regionální školství:  

Z našeho pohledu je zde spolupráce obcí velmi malá a opět bychom konstatovali, že se jedná 
spíše o spolupráci v rámci řešení problémů, týkajících se obsazenosti škol, počtu dětí, udržení a 
zachování samotné školy v malé obci, ekonomické a provozní výdaje. Obce jako zřizovatelé škol 
si více méně řeší své problémy s řediteli škol samy. Jedinou spolupráci vidíme v tom, že školy na 
území Mas Ploština navštěvují Enviromentálně vzdělávací centrum ve Vysokém Poli, 
ekocentrum Kosenka ve Valašských Kloboukách, pořádají lyžařské kurzy pro žáky na lyžařském 
vleku v Újezdě, takže využívají zázemí ve vlastnictví obcí. Také při organizování kulturních akcí 
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pořádaných obcemi, kdy v doprovodných programech vystupují děti základních a mateřských 
škol. 

• Téma odpadové hospodářství:  

Tři obce na území Mas v minulých letech společně realizovali projekt ze Státního fondu 
životního prostředí, jednalo se o nákup kompostérů. Taktéž v tomto roce se dohodlo dalších 6 
obcí, společně podaly žádost s názvem Kompostujeme na území MAS Ploština na nákup 
kompostérů. 

Pozitivem v odpadovém hospodářství na našem území je i to, že pro všechny obce kromě jediné 
zajišťuje svoz komunálního odpadu firma Valašskoklobucké služby s.r.o., kde zřizovatelem je 
jeden z našich členů město Valašské Klobouky. Spolupráce je na velmi dobré úrovni, starostové 
proto nemusí řešit zásadní problémy například s cenami za svoz odpadu a hledat tak nového 
dodavatele. 

• Téma protipovodňová opatření a krizové řízení:  

V protipovodňových opatřeních obce nijak společně nespolupracovaly. Co se týká krizového 
řízení obcí, v minulém roce byly nuceny řešit problém při výbuších ve Vrběticích. Starostové si 
ztěžovali na nekoncepční a špatně organizované řízení ze strany koordinátora krizového řízení 
z ORP ve Valašských Kloboukách, ale zatím nedošlo k nějakému dalšímu postupu, který by vedl 
k zlepšení. Ale obce v této závažné situaci projevili součinnost a vzájemně si pomáhaly tím, že 
uvolňovaly obecní prostory, zajišťovaly stravu a  občerstvení  v případě evakuací. Tedy zde se dá 
hovořit o spolupráci mezi obcemi. 

• Téma zaměstnanost: 

Území MAS Ploština začleněno mezi regiony se soustředěnou podporou státu vzhledem 
k vysoce nadprůměrné nezaměstnanosti. Situaci na území je složitá, bez podpory 
restrukturalizace ekonomiky, investic a vzdělávání pracovních sil ji nelze zlepšit. 
Společný projekt v rámci zaměstnanosti obce zatím nerealizovaly. Zaměstnanost v obcích si řeší 
každá obec individuálně, především tím, že prostřednictvím úřadu práce zaměstnává své 
občany na veřejně prospěšné práce.  

 

Spolupráce obcí v pěti základních projektových tématech hodnotíme jakou nedostatečnou, lze 
ale říct, že obce spolupracují především na úrovni  předávání dobré praxe, ale mnoho 
společných projektu nerealizují. 
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2.2. Lidský, finanční a organizační potenciál pro zajištění spolupráce obcí 
 
2.2.1. Lidské zdroje 
 
 Kapacita MAS 

 
Obrázek 1 - organizační schéma MAS 

 

Tabulka 1 - Přehled zaměstnanců MAS 

Jméno Příjmení pozice 
Petr  Machů Vedoucí manažer 
Lenka  Častulíková Manažerka pro realizaci SCLLD, účetní 
 

Komunikace a setkávání s představiteli veřejné správy:  
MAS Ploština se snaží zapojit ze svého zájmového území co nejvíce subjektů a občanů do 
rozhodování a naplňovat tím metodu LEADER prostřednictvím pořádání propagačních akcí, 
prezentací naší organizace na místních kulturních akcích a využíváním webových stránek, 
komunikací přes emaily, rozesílanými na obce a města v zájmovém území MAS se snahou o 
šíření těchto informací dalším subjektům.  
 

Konkrétní komunikace s představiteli obcí: 

1. Prostřednictvím účasti na jednání orgánů MAS  
2. Schůzky se zastupiteli obcí, e-mailový a telefonická komunikace  
3. Zasíláním informačních emailů o činnosti MAS, připravovaných projektech apod. 
4. V rámci přípravy integrované strategie pro nové období – formou dotazování za účelem 

zjištění řady analytických dat, formou účasti na veřejných projednáních a pracovních 
skupinách 
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 Kapacita DSO 
 

Dobrovolné svazky obcí na území MAS Ploština nedisponují vlastními zaměstnanci – manažery. Na 
jednotlivých mikroregionech jsou zaměstnány pouze účetní na základě Dohody o provedení práce. 

Tabulka 2 - Personální obsazení mikroregionů 

Jméno Příjmení Organizace Pozice Úvazek 
Blanka  Šálková Mikroregion Ploština účetní mikroregionu DPP 
Anna Lorencová Mikroregion Jižní 

Valašsko 
účetní mikroregionu DPP 

 

 Kapacita administrativy obcí  
 

Tabulka 3 Kapacita administrativy obcí 

Název obce Starosta Místostarosta 
Brumov-Bylnice Uvolněný Uvolněný 
Drnovice Uvolněný Neuvolněná 
Haluzice Neuvolněná Neuvolněný 
Jestřabí Neuvolněný Neuvolněný 
Křekov Neuvolněná Neuvolněný 
Loučka Uvolněná Neuvolněný 
Návojná Uvolněný Neuvolněný 
Nedašov Uvolněná Neuvolněný 
Nedašova Lhota Uvolněná Neuvolněný 
Poteč Uvolněný Uvolněný 
Štítná nad Vláří-Popov Uvolněný Uvolněná 
Tichov Uvolněný Neuvolněný 
Újezd Uvolněný Neuvolněný 
Valašské Klobouky Uvolněný Uvolněný 
Vlachova Lhota Uvolněný Neuvolněný 
Vlachovice Uvolněný 2x neuvolněný 
Vysoké Pole Uvolněný Neuvolněný 
 

Tabulka 4 - Kapacita městského úřadu III.typu 

Město Počet pracovníků – úřad 
obce s rozšířenou působností 

Počet pracovníků - samospráva 

Valašské 
Klobouky 

50 23 
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 Kapacita příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a městy související se 
spolupráci obcí  
 

Tabulka 5 - Kapacita příspěvkových organizací 

Jméno Příjmení Organizace Pozice 
Roman Petrůj Valašskoklobucké služby 

s.r.o. 
jednatel 

Karel Šoman Valašskoklobucké 
podnikatelské centrum 
s.r.o. 

jednatel 

 

 Kapacita projektových pracovníků škol  
 

Obce v MAS nemají vlastní projektové pracovníky škol. Projekty řeší ředitelé, resp. ekonomové 
v jednotlivých MŠ a ZŠ.  
 
 Kapacita organizací veřejné správy – úřad práce 

 
Úřad práce – Kontaktní pracoviště Valašské Klobouky – zajišťují zprostředkování zaměstnání, 
státní sociální podporu, dávky hmotné nouze, příspěvky na péči, dávky pro osoby se zdravotním 
postižením. Celkem zde pracuje 20 zaměstnanců. 
 
 Kapacita poradenských agentur v regionu zaměřených na podporu obcí 

 
V regionu působí několik agentur, které zpracovávají žádosti o dotace pro různé žadatele. Žádná 
z nich na území MAS nesídlí. Nelze konstatovat, že by některá agentura byla přímo zaměřená na 
podporu obcí.  
 
Personální kapacita MAS je více méně stálá v posledních třech letech. Úvazky jsou pevně 
stanoveny a vychází ze systému financování MAS. Personální kapacita ostatních institucí je 
většinou stabilní a vychází z financování dané instituce.  
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2.2.2. Finanční zdroje 
 
a) Bilance financování obcí 

 
       Tabulka 6 – Bilance financování obcí 

Obec  2013  2013 Bilance 2013 Bilance 2000-
2013 

Brumov-Bylnice 99 469 968 Kč 93071487 Kč +6 398 481 -18 934 769 Kč 
Drnovice 9 951 285 Kč 7 340 896 Kč +2 610 388 Kč -1 660 791 Kč 
Haluzice 2 093 004 Kč 1 961 137 Kč +131 870 Kč -161 593 Kč 
Jestřabí 3 209 776 Kč 2 234 457 Kč +975 319 Kč +3 345 959 Kč 
Křekov 6 823 408 Kč 2 838 866 Kč +3 984 542 Kč -298 968 Kč 
Loučka 7 612 977 Kč 11 442 464 Kč -3 829 487 Kč +2 070 443 Kč 
Návojná 12 076 411 Kč 10 244 255 Kč +1 832 156 Kč -11 824 154 Kč 
Nedašov 25 120 176 Kč 24 961 054 Kč +159 122 Kč -841 848 Kč 
Nedašova Lhota 10 039 924 Kč 8 976 012 Kč +1 063 912 Kč -1 931 588 Kč 
Poteč 14 099 991 Kč 19 513 256 Kč -5 413 265 Kč -7 258 845 Kč 
Štítná nad Vláří-Popov 36 304 639 Kč 31 992 793 Kč +4 311 846 Kč -2 639 954 Kč 
Tichov 6 440 888 Kč 5 669 649 Kč +771 239 Kč -1 850 001 Kč 
Újezd 24 274 244 Kč 22 385 862 Kč +1 888 382 Kč -7 881 228 Kč 
Valašské Klobouky 117 759 243 Kč 120 813 914 Kč -3 054 671 Kč -31 273 661 Kč 
Vlachova Lhota 5 670 035 Kč 4 249 032 Kč +1 421 005 Kč +60 943 Kč 
Vlachovice 22 177 757 Kč 18 283 129 Kč +3 894 628 Kč +3 410 358 Kč 
Vysoké Pole 17 834 249 Kč 16 509 576 Kč +1 324 673 Kč -2 988 827 Kč 

      Zdroj: www.rozpocetobce.cz nebo http://monitor.statnipokladna.cz/2015/ 
 

b) Podíl dotací a daňových příjmů obcí a měst 
 

Tabulka 7 – Podíl dotací a daňových příjmů obcí a měst 
 
 

Obec 2013 2014 Bilance dotací 
 Celkové příjmy Z toho dotace Celkové příjmy Z toho dotace +/- 
Brumov-Bylnice 99 469 968 Kč 18 932 944,00 Kč 95 205 343,00 Kč 17 536 736,00 Kč -1 396 208 Kč 
Drnovice 9 951 285 Kč 5 388 221,00 Kč 5 596 513,00 Kč 528 281,00 Kč -4 859 940 Kč 
Haluzice 2 093 004 Kč 917 684,00 Kč 1 436 032,00 Kč 213 000,00 Kč -704 684 Kč 
Jestřabí 3 209 776 Kč 248 404,00 Kč 4 142 032,00 Kč 443 100,00 Kč 194 696 Kč 
Křekov 6 823 408 Kč 4 063 871,00 Kč 3 930 978,00 Kč 1 510 902,00 Kč -2 552 969 Kč 
Loučka 7 612 977 Kč 953 815,00 Kč 8 436 915,00 Kč 1 389 366,00 Kč 435 551 Kč 
Návojná 12 076 411 Kč 4 960 557,00 Kč 9 835 092,00 Kč 2 075 978,00 Kč -2 884 579 Kč 
Nedašov 25 120 176 Kč 10 492 354,00 Kč 22 114 173,00 Kč 5 427 374,00 Kč -5 064 980 Kč 
Nedašova Lhota 10 039 924 Kč 2 862 641,00 Kč 9 923 642,00 Kč 2 274 055,00 Kč -588 586 Kč 
Poteč 14 099 991 Kč 3 864 660,00 Kč 11 690 129,00 Kč 1 233 688,00 Kč -2 630 972 Kč 
Štítná nad Vláří-Popov 36 304 639 Kč 6 209 170,00 Kč 35 262 210,00 Kč 3 242 428,00 Kč -2 966 742 Kč 
Tichov 6 440 888 Kč 1 660 831,00 Kč 7 962 425,00 Kč 3 417 104,00 Kč 1 756 273 Kč 
Újezd 24 274 244 Kč 7 594 498,00 Kč 21 596 583,00 Kč 6 223 963,00 Kč -1 370 535 Kč 
Valašské Klobouky 117 759 243 Kč 37 627 029,00 Kč 109 764 509,00 Kč 27 359 498,00 Kč -10 267 531 Kč 
Vlachova Lhota 5 670 035,00    1 503 029,00 Kč 5 273 830,00 Kč 1 942 530,00 Kč 439 501 Kč 
Vlachovice 22 177 757 Kč 1 869 225,00 Kč 28 578 798,00 Kč 6 588 170,00 Kč 4 718 945 Kč 
Vysoké Pole 17 834 249 Kč 8 703 947,00 Kč 18 775 349,00 Kč 7 599 288,00 Kč -1 104 659 Kč 

   
           Zdroj: www.rozpocetobce.cz nebo http://monitor.statnipokladna.cz/2015/ 

http://www.rozpocetobce.cz/
http://www.rozpocetobce.cz/
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c) Finanční zdroje MAS 
 
 

Tabulka 8 – Finanční zdroje MAS  

 MAS Ploština 
Rok 

2012 2013 2014 
Celkové výdaje za rok 1 206 835 820 166 1 643 102 
z toho:       
provozní* - na kancelář MAS mimo výdajů na 
platy (viz níže) 147 505 131 736 178 658 
na platy včetně povinných pojistných odvodů 
zaměstnanců MAS 599 969 506 500 382 013 
ostatní  459 361 181 930 1 820 313 
Celkové příjmy 1 387 635 911 111 1 368 628 
z toho:       
přijaté dotace  1 131 613 881 093 835 304 
členské příspěvky 30 000 30 000 360 000 
dary  102 000  0 0 
ostatní 124 022 18 173 324 
* Myslí se tím, zejména: výdaje na dodávky energií, služby (např. spoje vč. internetu), nájemné, úklid, 
kancelářské vybavení, výdaje na vzdělávání vlastních zaměstnanců, výdaje spojené s pracovními cestami, atd.. 
Nemyslí se tím, zejména: pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

 
 
d) Finanční zdroje DSO 

 
Tabulka 9 – Finanční zdroje DSO 

MR Ploština 
Rok 

2012 2013 2014 
Celkové výdaje za rok 1 371 144 599 902 958 753 
z toho:       
provozní* - na kancelář MAS mimo výdajů na 
platy (viz níže) 6 609 2 976 9 470 
na platy včetně povinných pojistných odvodů 
zaměstnanců MAS 14 130 21 195 14 116 
ostatní  1 350 405 575 731 935 167 
Celkové příjmy 1 455 481 622 952 655 976 
z toho: 

   přijaté dotace 978 000 396 000 184 000 
členské příspěvky 51 000 51 000 51 000 
dary 

   ostatní 426 481  175 952 420 976 
* Myslí se tím, zejména: výdaje na dodávky energií, služby (např. spoje vč. internetu), nájemné, úklid, 
kancelářské vybavení, výdaje na vzdělávání vlastních zaměstnanců, výdaje spojené s pracovními cestami, atd.. 
Nemyslí se tím, zejména: pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 
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Tabulka 10 – Finanční zdroje DSO 

MR Jižní Valašsko 
Rok 

2012 2013 2014 
Celkové výdaje za rok 1 266 907 361 349 337 858 
z toho:   

  provozní* - na kancelář MAS mimo výdajů na 
platy (viz níže) 5 600 3 200 5 381 
na platy včetně povinných pojistných odvodů 
zaměstnanců MAS 10 000 10 000 10 000 
ostatní 1 251 307 348 149 322 477 
Celkové příjmy 1 331 077 427 210 384 100 
z toho: 

   přijaté dotace 1 237 258 333 705 290 997 
členské příspěvky 93 000 93 000 93 000 
dary 

   ostatní 819 505 103 
* Myslí se tím, zejména: výdaje na dodávky energií, služby (např. spoje vč. internetu), nájemné, úklid, 
kancelářské vybavení, výdaje na vzdělávání vlastních zaměstnanců, výdaje spojené s pracovními cestami, atd.. 
Nemyslí se tím, zejména: pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

 

2.2.3 Spolupráce obcí ve struktuře strategie MAS 

MAS Ploština zapracovala do své strategie komunitně vedeného místního rozvoje území do 
strategické části pod Strategický cíl Zkvalitnění života obyvatel Specifický cíl Rozvoj spolupráce 
mezi obcemi. 

V tomto specifickém cíli se bude MAS snažit spolupracovat se členskými obcemi a rozvíjet je. 

Nejvíce se zaměříme na integrované projekty, které mohou přispět k rozvoji regionu, ale i obcí 
samotných. Budou řešit společné problémy, které vznikly, a nebo vzniknou. 

MAS bude nápomocna při předávání informací a zprostředkuje komunikaci mezi obcemi, k 
psaní strategických dokumentů obcí/měst, aby nedocházelo ke vzniku více totožných projektů, 
které by byly v konečném důsledku neperspektivní. 

  



 

Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ 
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

Část 3 – Definice potřeb v oblasti spolupráce obcí na platformě MAS 
 

3.1. Obecný popis potřeb 
 

 
Vždy je velmi dobré, aby si problémy v regionu řešily obce. Nejlepším řešením však je, 

aby se tyto problémy řešily společně. Výměna zkušeností a poznatků mezi starosty obcí a jejich 
zaměstnanci je nedílnou součástí dlouhodobě fungujícího systému. 

Každá obec řeší různé problémy, které se musí co nejdříve vyřešit. Starostové by se 
neměli zaměřovat jen na určitá témata (např. ty, které jsou uvedeny v tomto dokumentu), ale i 
na spoustu dalších, protože obec je žijící organizmus s celou řadou různých potřeb.  

Na území MAS Ploština je největším problémem nezaměstnanost, a to zejména v obcích, 
které jsou v příhraničí. Jsou zde velké dojezdové vzdálenosti do zaměstnání a nenachází se zde 
žádný větší zaměstnavatel, který by nabídku práce pokryl. V obcích dále od hranic už je tato 
situace o něco lepší. 

Dalšími problémy, se kterými se potýkají prakticky všechny obce, jsou nastavení 
vhodného systému svozu odpadu, administrativní zátěž a byrokracie, dopravní obslužnost, 
zabezpečení lidských zdrojů u menších obcí a mnoho dalších. 

MAS Ploština se snaží aktuální problémy řešit na setkání starostů, a nebo na valných 
hromadách, kde si starostové, ale i další subjekty předat informace a společně se snažit situaci 
vyřešit. Menším obcím se MAS Ploština snaží částečně pomoci při administraci projektů, protože 
tyto obce nemají potřebnou pracovní sílu. 
 
 
3.2. Potřeby spolupráce dle témat – Doprava, Zaměstnanost, Odpady 
 
3.2.1. Úvod 

MAS si na základě svých analýz a dotazování v regionu zvolila tři témata k řešení formou 
spolupráce obcí na platformě MAS. Tato témata jsou: Doprava a veřejná dopravní obslužnost, 
Odpadové hospodářství a Zaměstnanost. Pro definici potřeb v jednotlivých oblastech sloužilo 
také setkání – tzv. kulatý stůl starostů uspořádaný v rámci projektu SMS – EchÚ v Újezdě. 
 
3.2.2. Potřeby v oblasti odpadového hospodářství 
 

V oblasti odpadového hospodářství je nutné usilovat o snížení cen za svoz komunálního 
odpadu. Dále je vhodné zaměřit se na monitoring v oblasti nakládání s odpadem – společná 
technologie pro vážení a četnost vývozu odpadových nádob. MAS následně může vyhodnocovat 
získané data a následně zajišťovat aktivní vzdělávání v této oblasti – zaměstnanci místního 
úřadu, veřejnost a dále provádět osvětu v třídění odpadů pro veřejnost například formou 
informačních kampaní či ekologické, environmentální výchovy pro školská zařízení a mapování - 
síťování jednotlivých zařízení (sběrné dvory, spalovny, skládky). 
 
3.2.3. Potřeby v oblasti zaměstnanosti  

 
V oblasti zaměstnanosti by MAS měla přínosnost v především v oblasti poradenství 

a vzdělávání (rekvalifikace, školení, kurzy, semináře, atd.). Velkou výhodou je právě znalost 
území, na kterém MAS působí. MAS zná a spolupracuje s místními podnikateli, neziskovými 
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organizacemi, fyzickými a právnickými osobami a dalšími organizacemi, které jsou 
potencionálními zaměstnavateli. Činností MAS v této oblasti by mělo být mobilizovat místní 
aktéry, proškolit je, aby mohli zůstat pracovně „doma“. Problémem se v současné době jeví 
skutečnost, že místní obyvatelé odcházejí za prací a venkovské profese zanikají, či pracovní 
místa neodpovídají potřebám trhu. MAS by se měla zaměřit na tzv. „venkovské profese“, tedy 
na truhláře, kováře, zemědělce, kteří v obcích chybí. 

 
3.2.4. Potřeby v oblasti dopravy a dopravní obslužnosti 
 
 Pro běžný život na venkově je podstatná veřejná doprava, kterou na území tvoří 
autobusová a částečně železniční přeprava. Z hlediska rozložení autobusových a vlakových 
spojů, je problematické cestování zejména o víkendech a svátcích. Zde nalézáme prostor pro 
zlepšení provázanosti spojů. Jako příležitost vidíme dostavbu rychlostní komunikace R49, která 
by byla spojnicí mezi Českou a Slovenskou republikou, usnadnila občanům cestování, odlehčila 
by dopravu a dále ovlivnila nové investice. Další kapitolou je dokončení plánované cyklostezky 
propojující region se Slovenskou republikou. MAS by se zde měla zaměřit na prosazení jednotné 
doplňkové infrastruktury a na vyhledání vhodných dotačních titulů pro financování. 

3.2.5. Vyhodnocení dosavadní spolupráce 
Odpadové hospodářství 
Prozatím si toto téma řešily obce samostatně. V posledních měsících ale roste od některých 
starostů zájem řešit toto téma společně i ve spolupráci s MAS Ploština a mikroregionem Jižní 
Valašsko. Řeší se sjednocení sběrného systému. Toto téma se ještě ale musí řešit a postupem 
času se ukáže, jak jsou obce schopny navzájem spolupracovat. 
Zaměstnanost 
V oblasti zaměstnanosti zatím nebyla navázána žádná spolupráce. To se však budeme snažit 
v následujících letech změnit a podpořit obce na území MAS a to formou poradenství. 
Dopravní obslužnost 
Spolupráce v dopravní obslužnosti byla mezi obcemi a MAS navázána pouze prostřednictvím 
debat a předávání informací o dobré praxi. V této činnosti chce MAS i nadále pokračovat. 
 
3.3. Potřeby spolupráce obcí v dalších oblastech 
 
Rozhodli jsme se, že spolupráci obcí navážeme i v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Bylo 
uskutečněno již několik projektů na podporu rozvoje CR, kdy vznikly nové propagační materiály 
(jak jednotlivých obcí, tak i společné), informační tabule, značení pěších a cyklotras, banery, 
poutače a mnoho dalšího.  
Společné projekty se realizovaly přes mikroregiony Ploštiny a Jižní Valašsko.  
MAS Ploština chce v této spolupráci s obcemi pokračovat a navázat na ni. Nejvíce se bude MAS 
zaměřovat na nové technologie, zejména pak na mobilní aplikace, interaktivní průvodce, 
webové stránky a corporate identity. Bude záležet na samotných obcích, co vše budou 
podporovat a jak budou chtít s MAS spolupracovat. 
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Část 4 – Návrhová část Strategie spolupráce obcí na platformě MAS 
 
4.1. Stanovení cílů 
 
Základní strategický cíl: Zkvalitnit spolupráci obcí a posílit region 
 
Strategického cíle bude dosahováno prostřednictvím plnění pěti specifických cílů: 
 
 Specifický cíl 1: Snížit administrativní zátěž obecních úřadů  
 Specifický cíl 2: Zlepšit situaci v oblasti dopravy 
 Specifický cíl 3: Zlepšit situaci v oblasti odpadového hospodářství 
 Specifický cíl 4: Zlepšit situaci v oblasti zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel  
 Specifický cíl 5: Rozvíjet cestovní ruch na území MAS 

 
4.2. Stanovení opatření 
 

Pro každou oblast spolupráce obcí jsou níže uvedena konkrétní opatření. Spolupráce obcí 
může nabývat různé formy (stanoveno metodikou spolupráce obcí): 

 
1/ Svazek obcí s působností na území celé MAS 
2/ Soustava smluvních vztahů několika obcí v MAS 
3/ Dotační poradenství MAS samosprávám 
4/ Servis MAS prostřednictvím zajištění služeb veřejné správy pro malé obce 
    4A/ Legislativní poradenství 
    4B/ Společné právní služby pro veřejnou správu 
    4C/ Další služby pro obyvatele v regionu MAS 
5/ Servis MAS prostřednictvím přímého zajištění veřejné správy pro malé obce 
    5A/ Společné účetní služby pro více malých obcí prostřednictvím zaměstnance 
    5B/ Animace prostřednictvím zaměstnance MAS, např. školství 
    5C/ Zajištění nabídky koordinace v dané oblasti, např. zaměstnanosti 
 

MAS Ploština bude zajišťovat společná setkávání, kde se budou řešit jednotlivé specifické cíle. Na těchto 
setkávání se budou pro inspiraci uvádět příklady dobré akce a nastíní se možná řešení při řešení dané 
problematiky. Touto formou se mezi představiteli obcí rozvine diskuze a bude se hledat nejlepší řešení. 
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Tabulka 3 - Opatření strategie spolupráce obcí 
Číslo 
opatření 

Název opatření Forma spolupráce 

 
SPECIFICKÝ CÍL 1: 
SNÍŽIT ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ OBECNÍCH ÚŘADŮ 
1.1. Zajištění výměny zkušeností a setkávání  
1.2. Poskytování metodických služeb   
 
SPECIFICKÝ CÍL 2: 
ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI DOPRAVY 
2.1. Doplňková Infrastruktura bezmotorové dopravy  
2.2. Plánování spojů  
2.3. Informování o plánované rozšíření silniční sítě  
 
SPECIFICKÝ CÍL 3: 
ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 
3.1. Zajistit výhodnou cenu za svoz komunálního odpadu 

pro obce v MAS 
 

3.2. Monitoring  
3.3. Vzdělávání a osvěta  
3.4. Mapování  a propagace subjektů   
 
SPECIFICKÝ CÍL 4: 
ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI OBYVATEL 
4.1. Zakládání sociálních podniků  
4.2. Poskytování servisu místním podnikatelům  
4.3. Realizace aktivit pro nezaměstnané a znevýhodněné 

osoby 
 

 
SPECIFICKÝ CÍL 5: 
ROZVÍJET CESTOVNÍ RUCH NA ÚZEMÍ MAS 
5.1. Modernizace turistických tras  
5.2. Propagace cestovního ruchu na území mas  
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Část 5 – Akční plán spolupráce obcí na platformě MAS 
 

Akční plán spolupráce obcí na platformě MAS je zpracováván na dobu 5 let a to od roku 2015 do roku 2020. Jsou v něm zahrnuty aktivity týkající se 
odpadového hospodářství, dopravy, zaměstnanosti, administrativní podpory obcí a cestovního ruchu. 
Administrativní podpora bude určena pro menší obce do 500 obyvatel. V těchto obcích většinou chytí lidské zdroje a zaměstnanci obcí většinou na tuto práci 
sami nestačí. 
Doprava se zaměřuje na plánování veřejné dopravy. V dalších letech už se zaměříme na turistiku a cyklodopravu. 
U odpadového hospodářství je v první řadě důležité vzdělávat starosty a zmapovat sběrný systém. Na to navazují projekty odpadové hospodářství a 
jednotný sběrný systém. 
Zaměstnanost se bude řešit jak z pohledu zaměstnavatelů (zlepšení úrovně čerpání finančních prostředků podnikatelů z národních a evropských fondů), tak i 
podpora sociálního podnikání. Naproti tomu bude pro potencionální zaměstnance pořádána burza práce, kde místní podnikatelé nabídnou práci a obyvatelé 
MAS se mohou o tuto práci ucházet. 
Cestovní ruch se zaměří zejména na propagaci a zviditelnění území. 
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Oblast 
2015 2016 2017-2020 

Aktivita Finance Zodpovědná 
osoba Aktivita Finance Zodpovědná 

osoba Aktivita Finance Zodpovědná 
osoba 

SC 1 Administrativa -  Snížit 
administrativní zátěž obecních 
úřadů 

   

Metodická 
podpora obcí 
do 500 obyvatel 
2014-2020 

15 000,- Lenka 
Častulíková    

SC 2 Doprava – zlepšit situaci 
v oblasti dopravy 

Plánování veř. 
dopravy k 
nejvýznamnějším 
podnikům v 
území 

10 000,- Předseda MAS 
Ploština 

Studie stávající 
turistické 
infrastruktury  

20 000,- Ing. Petr 
Machů 

Doplnění prvků 
na cyklotrasách 250 000,- Ing. Petr Machů 

SC 3 Odpady – Zlepšit situaci 
v oblasti odpadového hospodářství    

Vzdělávání 
starostů 
v odpadovém 
hospodářství 

40 000,- Ing. Petr 
Machů 

Odpadové 
hospodářství 
MAS Ploština 

15 mil Ing. Petr Machů 

SC 3 Odpady – Zlepšit situaci 
v oblasti odpadového hospodářství    

Zmapování 
sběrných 
systémů 
v území 

25 000,- Ing. Petr 
Machů 

Jednotný sběrný 
systém na 
území MAS  

5 mil Ing. Petr Machů 

SC 4 Zaměstnanost – zlepšit situaci 
v oblasti zaměstnanosti a 
zaměstnanosti obyvatel 

   
Podnikatelé na 
Valašsku čerpají 
úspěšně 

25 000,- Lenka 
Častulíková 

Sociální podnik 
na 
Valašskoklobuck
u 

 Lenka 
Častulíková 

SC 4 Zaměstnanost – zlepšit situaci 
v oblasti zaměstnanosti a 
zaměstnanosti obyvatel 

      Burzy práce pro 
nezaměstnané 20 000,- Lenka 

Častulíková 

SC 5 Cestovní ruch – rozvíjet cestní 
ruch na území MAS 

Návrh společného 
vizuálního 
grafického 
manuálu 

20 000,- 
 Ing. Petr Machů Propagační 

materiály 30 000,- Ing. Petr 
Machů 

Aktualizace 
propagačních 
materiálů 

30 000,- Ing. Petr Machů 
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Část 6 – Implementace spolupráce obcí na platformě MAS 
 
6.1. Sledování a vyhodnocování výstupů strategie spolupráce obcí 
 

Stanovené cíle budou naplňovány prostřednictvím činnosti pracovníků kanceláře MAS. Jedenkrát za čtyři měsíce se bude konat setkání 
starostů a zaměstnanců obecních úřadů na území MAS. Setkání budou sloužit jednak k výměně zkušeností, ale budou také vyhodnocovat 
dosavadní plnění stanovené strategie spolupráce obcí.  Na těchto setkáních budou pracovníci MAS předkládat níže připojenou tabulku.  

 
Ukazatele plnění:  
 

Oblast 
2015 2016 2017 - 2020 

Aktivita Výstupy Aktivita Výstupy Aktivita Výstupy 
SC 1 Administrativa - Snížit 
administrativní zátěž 
obecních úřadů 

  Metodická podpora 
obcí do 500 obyvatel 
2014-2020 

6 proškolených osob   

SC 2 Doprava – Zlepšit situaci 
v oblasti dopravy 

Plánování veř. 
dopravy k 
nejvýznamnějším 
podnikům v území 

1 setkání se zástupci 
veřejného sektoru a 
zainteresovaných 
skupin 

Studie stávající 
turistické 
infrastruktury  

studie Doplnění prvků na 
cyklotrasách 

8 prvků 

SC 3 Odpady - Zlepšit situaci 
v oblasti odpadového 
hospodářství 

  Vzdělávání starostů 
v odpadovém 
hospodářství 

2 setkání se zástupci 
veřejného sektoru a 
zainteresovaných 
skupin 

Odpadové 
hospodářství Mas 
Ploština 

1 sběrné místo 
včetně vybavení 

SC 3 Odpady –Zlepšit situaci 
v oblasti odpadového 
hospodářství 

  Zmapování sběrných 
systémů v území 

studie Jednotný sběrný 
systém na území 
MAS  

Čipový systém 

SC 4 Zaměstnanost – zlepšit 
situaci v oblasti 
zaměstnanosti a 
zaměstnanosti obyvatel 

  Podnikatelé na 
Valašsku čerpají 
úspěšně 

Minimálně 10 
proškolených osob 

Sociální podnik na 
Valašskoklobucku 

1 ks 

SC 4 Zaměstnanost – zlepšit 
situaci v oblasti 
zaměstnanosti a 
zaměstnanosti obyvatel 

    Burzy práce pro 
nezaměstnané 

2x burza 

SC 5 Cestovní ruch – rozvíjet 
cestní ruch na území MAS 

Návrh společného 
vizuálního grafického 
manuálu 

1 logomanuál Propagační materiály 10 000 ks skládačka Aktualizace 
propagačních 
materiálů 

10 000 ks 
propagačních 
materiálů 
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6.2. Začlenění spolupráce obcí do strategie MAS 
 
6.2.1. Identifikace tématu spolupráce obcí ve strategii MAS 
 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Ploština, z.s. je tvořena dvěma částmi: 
- Integrovaná strategie rozvoje území MAS (MAS má zpracovanou analytickou a strategickou část) 
- Integrovaný akční plán rozvoje území MAS (zpracovává se v současné době) 

 
Pro účely identifikace tématu spolupráce obcí se věnujeme pouze strategické části ISRÚ. Zde jsou stanoveny tři prioritních oblastí (priorit). 
 
Priorita A: Podpora místních obyvatel a podnikatelů 
Priorita B: Rozvoj a stabilizace infrastruktury venkova a ochrana životního prostředí  
Priorita C: Zlepšení života obyvatel  
 
 
 
Každá z tematických priorit, resp. v ní stanovená opatření mohou být řešena různými způsoby, tedy nejen individuálními projekty, ale také 
formou spolupráce různých subjektů a  tedy logicky i obcí. Z tohoto pohledu není spolupráce obcí ve strategické části explicitně vyjádřena. 
 
6.2.2.  Doplnění strategie MAS 

Na základě výše uvedených skutečností doplňujeme prioritu C Zlepšení života obyvatel o nové opatření: 
C 5: Rozvoj spolupráce mezi obecními úřady na celém území MAS  
 
Doložka: 

Tento dodatek Strategie spolupráce obcí MAS Ploština, z.s. byl schválen na Valné hromadě dne 25.9.2015, usnesení č. 2/2/2015 
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