MAS Litomyšlsko o.p.s.
Proseč 125, 539 44 Proseč

Zápis z Veřejného slyšení žadatelů
v rámci 6. výzvy MAS Litomyšlsko o.p.s.
Datum: středa 20.2.2013 od 16 hod
Místo jednání: KD Poříčí u Litomyšle

Program jednání:
•
•
•

Zahájení
Veřejné slyšení žadatelů – představení projektů žadateli
Závěr

Přítomni:
Ing. Jan Šilar
Ing. Jan Andrle
Andrea Štolbová
Pavel Jílek
František Mokrejš
Ing. Martina Červinková
Ing. Jiří Kysilka
Petr Kupka
Hosté:
Ivona Svobodová
Micheala Dušková
Zástupci žadatelů:
Viz prezenční listina
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1) Zahájení jednání
Ivona Svobodová přivítala všechny přítomné žadatele, seznámila je s postupem při prezentaci
projektů v rámci veřejného slyšení.

2) Veřejné slyšení žadatelů
Žadatelé prezentovali svoje projekty v uvedeném pořadí a členové Výběrové komise využili
svoji možnost pokládat doplňující dotazy:
Pořadí

1
2
3

Fiche

3
2
3

Žadatel

Projekt

Město Proseč

Revitalizace autobusových čekáren Proseč

Obec Zderaz

Centrum odpočinkové zóny pro děti a dospělé v
obci Zderaz

Farní sbor Českobratské
církve evangelické v
Proseči u Skutče
Sbor dobrovolných
hasičů Horní Sloupnice
Římskokatolická farnost
Proseč u Skutče

,,Evangelický hřbitov v Proseči: rekonstrukce
chodníků a meditační prostor"
Multifunkční protihluková stěna v kulturním
areálu Na mlejnici
Modernizace technického a materiálního zázemí
na faře v Proseči
Parkoviště a bezbariérový přístup v centru obce
Osík
Udržovací práce na objektu č.p. 76 "U Adamů",
Dolní Újezd
Adaptace hasičské zbrojnice na knihovnu,
Němčice, Zhoř
Renovace zázemí kulturního domu jako
komunitního centra v Chotěnově

4

2

5

2

6

3

Obec Osík

7

2

Klub Oživení historie
obce Dolní Újezd

8

2

Obec Němčice

9

2

Obec Chotěnov

10

3

Obec Příluka

Výstavba chodníků v obci Příluka

11

2

Mikroregion Litomyšlsko

Zázemí pro kulturní akce v Mikroregionu
Litomyšlsko

12

2

Sbor dobrovolných
hasičů Dolní Sloupnice

Vybudování klubovny a zázemí pro mladé hasiče

13

2

Obec Újezdec

Dětské hřiště v obci Újezdec

Přestávka

Čas
prezentace

16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10

14

2

Sbor dobrovolných
hasičů Pohodlí

Nákup požární stříkačky pro sportovní činnost s
příslušenstvím

15

2

Obec Perálec

OBNOVA UMÝVÁRNY MŠ PERÁLEC

16

2

Obec Příluka

Výměna oken a dveří MŠ - Příluka

18:20
18:30
18:40
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17

2

Obec Nové Hrady

18

3

Město Litomyšl

19

3

Obec Újezdec

20

3

Obec Nové Hrady

21

3

Obec Bohuňovice

5

JAN ČERMÁK

22

Oprava střechy a sanace štítu na budově
obecního úřadu
Obnova požární nádrže v Kornicích, zvýšení
protipovodňové ochrany obce a zlepšení vzhledu
návsi
Zlepšení veřejného prostranství a jeho údržba u
budovy bývalé školy
Vytvoření příjemného prostředí v obci - nákup
technologie
Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a
ozelenění v obci Bohuňovice
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU čp. 14,
ZÁBOŘÍ

18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40

Dotazy hodnotitelů:
Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
D: Vzniká v obci nějaká nová služba?
O: Ne, jedná se o rozšíření. O zvýšení počtu osob, které se akcí mohou účastnit a budou lépe
vidět.
Obec Újezdec
Dětské Hřiště
D: co vás vedlo k tomu, rozdělit akce na dva projekty?
O: každý projekt do jiné fiche
D: jak se plocha udržuje v současné době?
O: máme sekačku a jednoho zaměstnance, který se tomu věnuje. Pořízení vhodné techniky
povede k zefektivnění práce.
Zeď
D: Vytvoří se nějaká nová společenská aktivita?
O: pouze rozšíření stávajícího stavu
Obec Perálec
D: Zmínila jste že by vám hygiena mohla školku zavřít z důvodu nedostatku toalet. Proč jste to
neuvedli do žádosti?
O: byla nám poskytnuta výjimka, ale výhledově to musíme řešit buď snížením počtu dětí případně
navýšením počtu toalet.
D: Rozšíří to službu?
O: Ano, rozšíří, mísy zůstávají 4, přibude jeden pisoár, navýší to kapacitu o 5 dětí.
Obec Příluka
Chodníky
D: Jak staré jsou ty chodníky?
O: 30-35 let, částečně se propadaly, již brzy po jejich realizaci kvůli způsobu jejich výstavby.
MŠ okna a dveře
D: v žádosti uvádíte, že výměna oken souvisí se cvičením žen, to přímo souvisí?
O: Okny se větrá, společného to moc nemá
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SDH Dolní Sloupnice
D: je tam byt?
O: Ne, je to jen zbrojnice, složená z garáže a ze zasedací místnosti.
Nové Hrady
Vytvoření příjemného prostředí v obci
D: Jak údržbu zajišťujete nyní?
O: Hřiště, hřbit, náměstí a další hodně frekventované plochy 1x za 14 dní. Stávající technika to již
nezvládá.
D: s novou technikou byste to zvládali?
O: ano
D: Jaký má vliv nákup technologie na životní prostředí?
O: Zlepšíme prostředí obce + částečně se sníží rozšiřování plevele a pylu.
Oprava střechy na OU
D: Příznivý vliv na životní prostředí je jaký?
O: nebude do budovy zatékat, budeme moci zateplit strop v budoucnu, což sníží náklady na
vytápění.
Obec Zderaz
Dolní Újezd – Klub oživení historie
D: žádost se nevztahuje na část objektu, kde je byt?
O: ne, je to striktně odděleno
D: kolik lidí navštěvuje za rok objekt?
O: 600-1000
D: kolik je v objektu exponátů?
O: 1300
D: jak prezentujete stálou expozici?
O: jsme na webových stránkách obce, propagační letáky, obecní noviny, prezentace v regionální
míře
D: Partnerská dohoda se SAN Sebranice. Jakým způsobem spolupracujete?
O: vzájemně si půjčujeme exponáty, SAN přijedou k nám, prezentují u nás stará řemesla v rámci
našeho programu.
D: Je to s výkladem?
O: Návštěva musea většinou ano.
D: stroje restaurujete?
O: všechny věci, které dostaneme, nejsou v dobrém stavu. Snažíme se exponáty uvést do
dobrého stavu.
SDH Horní Sloupnice
D: hrací prvky budou volně přístupné?
O: ano
D: výstavba stěny. Má výstavba stěny více funkcí než jen hluk?
O: hluk je priorita, ale dá se stěna využít i jako hrací stěna pro děti.
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D: jaká byla cílová skupina pro pořádné akce?
O: od dětí až pro dospělé. Pro všechny věkové kategorie – rozděleno půl na půl.
SDH Pohodlí
D: Partnerská smlouva s Litomyšlí je o čem?
O: o zaparkování stříkačky, o zápůjčce v případě potřeby
D: Litomyšl má také družstvo, které soutěží?
O: Litomyšl je okrsek, který nemá techniku na zapůjčení na soutěže
D: Kolik dělí je členy SDH Pohodlí
O: 20 dětí do 15 let
Obec Chotěnov
D: Máte se kde scházet?
O: ne, k 31.12. byl v obci ukončen provoz i místní hospody. Využívat by to mohli i obyvatelé
okolních obcí. Venkovní areál obec má. Kulturní dům je v nevyhovujících podmínkách.
Mikroregion Litomyšlsko
D: V projektu není určen provozovatel:
O: Stan bude uložen v Osíku, bude určen člověk, aby se o něj staral. Odpovídat za něj bude v době
udržitelnosti projektu Mikroregion Litomyšlsko. Ten také garantuje udržitelnost.
D:jak vznikla myšlenka pořídit stan?
O: na valné hromadě MRG Lit., jednání v obcích se zástupci obcí, kteří vyslovili potřebu pořídit
tento stan.
D: žádáte za spolky obce?
O: ano
D: jak je velký půdorys?
O: 10x20 m, možno rozdělit i na více menších stanů.
Farní sbor Církve českobratrské evangelické Proseč
Obec Osík
D:je součástí projektu i výsadba zeleně,
O: ano
D: Do jaké míry to vyřeší situaci?
O: z parkovacích míst – díky tomu se parkovišti naproti rozhodně uleví. Pomůže to návštěvníkům
fyzioterapie.
D: na jaké složky životního prostředí projekt působí
O: nový septik – zkvalitnění, bude mít parametry poplatné této době. Odpadne i problém se
zplodinami aut, která tam pouze zastaví a nechají běžet motor.

Město Proseč
D: jaký vliv má na sociální integraci?
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O: je to místo, kde se lidé scházejí při odjezdech a příjezdech z a do obce. Lidé se vrátí
k autobusové dopravě – začnou ji využívat víc.
Město Litomyšl
D: opravíte-li nádrž, utěsníte ji, nepřeteče voda vrchem?
O: Stabilní hladina vytvořením vnitřní vany a zůstane prostor na zachycení vody. Pokud vody bude
moc, přeteče. Voda dříve než se dostane do nádrže bude zachycena roštem a odteče do
kanalizace a tím ji do nádrže poteče méně.
D: bezbariérový přístup?
Jan Čermák
D: jak se bude manipulovat s materiálem v prostoru?
O: jen lehčí materiál, manipulace není náročná.

3) Závěr
Ivona Svobodová poděkovala přítomným za účast na veřejném slyšení.
Zápis vypracovala
Ivona Svobodová
21.2.2013

