ZÁPIS Z KOMUNITNÍHO PROJEDNÁVÁNÍ INTEGROVANÉ
STRATEGIE ÚZEMÍ MAS SVATOVÁCLAVSKO, Z.S.
Místo a čas jednání:
Obecní úřad Kačice, Masarykova 20, Kačice, 16:30 – 17:45 hodin.
Účastníci jednání: dle prezenční listiny
Setkání zahájil Ing. Roman Foršt, místopředseda Výkonného výboru MAS Svatováclavsko. Představil
nově vzniklou MAS Svatováclavsko, z.s., zmínil a zopakoval možnosti podpory podnikatelům s tím, že
vše bude známo po udělení standardizace MAS Svatováclavsko, z.s. a nastavení jednotlivých
operačních programů. Dále zmínil možnou součinnost při využívání jiných dotačních programů, jako
jsou podpory Ministerstva životního prostředí nebo Středočeského kraje.

Starosta obce Kačice, pan Libor Němeček, představil zástupce podnikatelů v MAS Svatováclavsko, z.s.,
kteří působí na území obce Kačice. A dále předal slovo jim a jejich záměrům a potřebám.

Pan Radek Vaněk, jednatel VOPLYNTOP s.r.o., která se specializuje na montáže a opravy rozvodů
vody, plynu, topení a zámečnickou činnost. Zabývá se rovněž instalací centrálních vysavačů.
V rozvojovém záměru firmy jsou záležitosti týkající se nákupu termokamery a nákupu měření spalin.
Chce obnovit spolupráci se Střední školou služeb a řemesel ve Stochově a vyučovat žáky v praktické
přípravě. Diskuse probíhala na možnosti zapojení MAS Svatováclavsko, z.s., do těchto a dalších
projektů.

Ing. Zdeněk Štětina provozuje hostinskou činnost v obci Kačice a jeho zájmem je rozšířit své služby o
ubytování. Dalším rozvojovým projektem je vytvoření v rámci jeho restauračního zařízení Jamajka
Kačice tzv. "Tourist Point Kačice Jamajka“. V rámci projektu bude restaurace dovybavena jako
odpočinkové místo pro turisty s možností nákupu turistických známek, map a suvenýrů. Dále s
možností připojení se na internet nebo bezplatně použít PC pro získání informací o regionu,
dopravním spojení atd. Součástí projektu bude i úprava prostor pro venkovní odpočinek včetně
dětského hřiště a úložiště kol.

V diskusi se dále další účastníci setkání vyslovili se svými plány a vize, z nichž vyšly tyto potřeby:
-

větší podpora samosprávy pro místní podnikatele,

-

podpora farmářských trhů s větším zastoupením místních živnostníků,

-

podpora technických oborů ve školách,

-

setkávání s podnikateli, chybí podnikatelské snídaně-podpora setkávání podnikatelů
s odbornými semináři.

Zástupci MAS Svatováclavsko, z.s., potvrdili zájem o součinnost v přípravě žádostí a zadávání projektů
a byla vyjádřena vzájemná ochota ve spolupráci.

Zapsal:
Ing. Luboš Fleischmann

