
  
 
 

Krajská agentura pro zemědělství a venkov 
pro Prahu  a Středočeský kraj  

V Praze 7.12.2009 
 

Z á p i s 
z  II. setkání Celostátní sítě pro venkov 

konaného  dne 7.12.2009 od 9.30 hod  v zasedací místnosti UZEI, Slezská 7, 
Praha 2 Vinohrady 

 
Přítomni:  dle prezenční listiny 

 
 
Setkání zahájil ředitel KAZV Praha a Středočeský kraj – Ing. Karel Chalupný. 
Přivítal všechny zúčastněné  a  seznámil  je s programem jednání. Dále pokračoval 
informací o vyhodnocení dotazníkové akce z prvního setkání   partnerů CSV   pro 
venkov  Střední Čechy, které proběhlo dne 21.4.2009.  
Zrekapituloval akce,  které proběhly v rámci   CSV  Středočeského kraje  za rok 2009 
jak s finanční podporou CSV  tak i pořádané  AZV bez finanční podpory, uvedl, že 
nemohla být  naplněna veškerá očekávání z důvodů  výrazného  krácení  finančních 
prostředků. 
Zdůraznil role jednotlivých  členů CSV, na základě jejichž aktivity budou návrhy na 
akce přdkládány prostřednictvím   AZV a KAZV ke schválení k realizaci MZe. 
Přednesl výhled činnosti CSV v rámci Středočeského kraje na rok 2010: 

- Ustanovení koordinačního výboru Středočeského kraje 
- Ujasnění cílů a stabilizace spolupráce mezi členy  CSV kraje a okresů 
- Využití aktivit  spojených s regionální a nadnárodní spoluprácí  mezi zemědělci 

i nezemědělci např. formou exkurzí 
 
Uvedl, že navržený rozpočet na rok 2010 pro CSV Středočeského kraje je v současné 
době 1,7 mil Kč. 
    
Po vystoupení Ing. Chalupného se slova ujala Ing. Zuzana Dvořáková – ředitelka 
odboru venkovských podpor .  Zhodnotila práci  CSV na celostátní úrovni v roce 2009. 
Informovala, že proběhlo více než 55 setkání s partnery a členy CSV, zdůraznila 
úspěšné a důležité akce – např. prezentace na výstavě Země živitelka 2009, vydání 
brožury Dotační možnosti pro obce. 
Dále informovala o připravovaných akcích CSV na rok 2010 – spuštění  nového 
portálu  e-AGRI – od 1.1.2010,  kde bude prezentována CSV jak na celostátní tak i 
krajské úrovni. Bude zafinancován televizní program o rozvoji venkova,  opět 
proběhne prezentace CSV   na výstavě Země živitelka a  nově na veletrhu  
TECHAGRO. 
Rozpočet  na aktivity CSV je 8 mil. Kč  pro ČR a   pro  potřeby  Středočeského  kraje  
1,7 mil Kč.   V současné době byly předloženy Koordinačnímu výboru CSV návrhy   



Ročních regionálních prováděcích plánů.  Za KAZV/AZV  byli jmenováni 
koordinátory pan Ing. Stojan a paní PaedDr.Libichová. 
Ředitelka odboru také zdůraznila roli  CSV pro vyjednávání podmínek    SZP pro roce 
2013. Od druhé poloviny roku 2010 budou probíhat sekce a jednání  v nichž budou 
členové CSV zapojeni. 
 
S informacemi o čerpání prostředků z PRV vystoupil Ing. Zdeněk Procházka, ředitel 
RO SZIF pro Středočeský kraj.  Řekl, že zájem o čerpání prostředků z PRV je velký,  
úspěšnost projektů je často závislá i na základních atributech, jako je řádná 
dokladovost, platná rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci,  kompletní žádosti - 
- možnost využití poradců, metodiků RO, dodržení vyhlášených termínů – tzn. i 
časových termínů. Zdůraznil, že by CSV měla být dobrou platformou na výměnu 
názorů v této oblasti a předávání zkušeností. V současné době je  převis  ve 
financování  podpor  pro výstavbu vodovodů, kanalizací. Podal vysvětlení k DPH  
jako  přijatelnému výdaji – do 5. kola podávání žádostí, od  5. kola je již  
nepřijatelným  výdajem. 
 
Diskusní příspěvky: 
 
Předseda  Spolku pro obnovu venkova Středočeského kraje  Radomír Hanačík  
seznámil přítomné se vznikem a historií Spolku od roku 2008 a jeho aktivitách  do 
současné doby   - m.j.  vyzdvihl   1. Festival Středočeského venkova v Kostelci nad 
Černými Lesy a navrhl,  aby tento Festival byl od roku 2010 putovním  a  byl 
významnou  platformou pro CSV. 
Zmínil  ohrožení  soutěže  Vesnice roku pro příští rok,  zatím nepříliš vstřícnou 
spolupráci se Krajským úřadem Středočeského krajem, kdy v letošním roce nedošlo 
k uvolnění finančních prostředků a hejtman nepřevzal záštitu nad touto soutěží.  Dále 
nastolil otázku zlepšení čerpání prostředků z evropských fondů  - příslib vlády o 
dalším vyjednávání.Upozornil na postavení  MAS v rámci Leadru, kdy  podle jeho 
názoru dochází k některým duplicitám MAS a RO SZIF,  změněnou  metodiky by 
mohly mít MAS pozii platební agentury. Navrhl zařadit do krajských aktivit CSV  
putovní Festival Středočeského venkova, zlepšit vzájemnou  informovanost  a 
provázanost   akcí  pořádaných v rámci Středočeského kraje ( např. dožínky, apod.) 
 
Na vystoupení předřečníka reagoval Ing. Chalupný  s tím, že jak již informoval, že 
bude ustanoven koordinační výbor na krajské  úrovni, který se bude předloženými 
návrhy zabývat. 
 
 
 PaedDr. Věra Libichová prezentovala akce CSV pořádané na   úrovni Středočeského 
kraje (celkem proběhlo 4O akcí),  jako úspěšné vyzdvihla energeticky soběstačnou 
obec a ovocné stezky v regionu.  Informoval o tom, že bude vydána mapa 
Středočeského kraje, kde budou uvedeni všichni aktéři CSV. Z pozice  hodnotitelky  
soutěže Vesnice roku podala informaci o průběhu a  výsledcích  krajského kola 
soutěže Vesnice roku 2009  a  pokračovala   návrhem aktivit, které budou předloženy 
Koordinačnímu výboru CSV ke schválení pro rok 2010.  Harmonogram aktivit za 



KAZV Praha a Středočeský kraj je vypracován na  základě  návrhů jednotlivých  
AZV. 
Poděkovala obcím za vynaložené úsilí a čas, který věnují zkrášlení obcí, udržení tradic 
v obcích. 
 
Setkání pokračovalo  představením  úspěšných obcí v soutěži Vesnice roku, úspěšných 
projektů PRV a  šířením dobrých praxí ,vystoupením  zástupců  oceněných obcí. 
 
Obec Petrovice, okres Příbram, starosta Petr Štěpánek, zároveň místopředseda 
hodnotitelské komise Vesnice roku 2009 pro Středočeský kraj, představil obec jako  
vítěze Vesnice roku 2008  na krajské úrovni a zároveň  obec, která se umístila na 
druhém místě v celostátní soutěži Vesnice roku 2008. 
 
 
Obec Lány, okres Kladno, vítěze krajského kola Vesnice roku 2009 a držitele Zlaté 
stuhy,   představil   starosta  Karel Sklenička. 
 
Obec Kamýk nad Vltavou, okres Příbram,  ocenění za nejlepší projekt čerpání 
prostředků  ze strukturálních fondů – obnova kulturního dědictví ( finanční prostředky 
byly použity na archeologický průzkum  a sanaci zříceny hradu Kamýk),  představil  
starosta   Petr Halada. 
 
Obec Ratměřice, okres Benešov, držitelku ocenění Modrá stuha za společenský život 
2009  na krajské úrovni  představil pan Mgr. Vikor Liška. 
 
Obec Hlavenec, okres Praha-východ, držitelka ocenění Bílá stuha za činnost 
mládeže 2009 na krajské úrovni , představil starosta Vladimír Blecha. 
 
 
Předseda  Krajského  sdružení MAS Středočeského kraje Vladimír Haš podal výklad 
hlavní charakteristiky metody Leader. Připomenul vývoj  NS  MAS ČR od roku 2005 
do dnešní doby,  Zdůraznil, že je v současné době potřeba podporovat MAS, které  
nebyly vybrány pro realizaci strategických plánů Leader. Do činnosti MAS spadá 
4.437 obcí a měst což je 73% rozlohy ČR. Dále informoval o krajském sdružení MAS 
ve Středočeském kraji. Hlavní úkoly tohoto  sdružení   jsou: spolupráce se všemi MAS 
na území kraje, sledování  a evidování činnosti MAS, spolupráce se Středočeským 
krajským  úřadem,  spolupráce s dalšími organizacemi. K dosavadnímu hodnocení 
spolupráce MAS a KAZV/AZV ve  Středočeském  kraji  uvedl, že spolupráce se 
začíná budovat na celkově dobré úrovni. Agentury by měly více akceptovat návrhy na 
spolupráci od MAS. V jednotlivých  regionech  je zájem o spolupráci s MAS  
rozdílný.  Vyzdvihl spolupráci MAS a AZV v okrese Kutná Hora.  Zdůraznil nutno 
lepší vzájemné  komunikace   a  informovanosti  MAS i KAZV/AZV,  která  
v současné době probíhá pouze příležitostně. Upozornil na dosud nefunkční web CSV, 
neexistenci   kontáktáře  členů CSV na krajské a okresní úrovni. Vytkl, že v rámci 
orientace KAZV,/AZV v nezemědělské problematice není nastaveno předávání klientů 
mezi MAS a KAZV/AZV. Požádal o větší  zapojení  MAS do formulování plánu 
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činností KAZV/AZV. K požadovanému shromaždování  návrhů   na činnost CSV od 
MAS uvedl, že byla stanovena krátká doba, není známo kolik  námětů bylo 
zpracováno ani konečná verze. Připustil, že některé MAS se k návrhu činnosti 
nevyjádřily. Nejčastější návrhy  aktivit  požadovaných ze strany MAS  byly:  zajištění  
krajských setkání , tematické  semináře a školení,  publikace s příklady dobré praxe, 
výrobu propagačních banerů o MAS, pomoc při realizaci putovní krajské výstavy. 
 
Na vystoupení reagoval Ing. Chalupný:   překonávat  komunikační bariery musí obě 
strany, hlavní informace k CSV jsou uvedeny na webu www.mze.cz ,  kdokoliv může 
přijít na KAZV/AZV  a návrhem  aktivity,  problém je výše rozpočtu na rok 2010, 1.7 
tis.  Kč pro celý Středočeský kraj je relativně malá částka. V  krajském    
koordinačním  výboru bude také zástupce NS MAS Leader, předpokládá, že v roce 
2011 dojde k zlepšení vzájemné komunikace.  
 
Na   vystoupení   pana Haše reagovala také PaedDr. Libichová.  Pracovníci agentur 
byli v rámci svých pracovních aktivit  proškolováni  m.j.  i k problematice Leader, a to 
průběžně od roku 2004, není na místě pouhá kritika, ale spolupráce.  Dále uvedla, že 
bude k 1.1.2010  spuštěn nový portál e-AGRI jako další zdroj informací  a  kontaktů,  
upozornila, že pracovníci KAZV/AZV nejsou zváni na semináře MAS, v současné 
době není známa konečná verze plánu aktivit CSV na rok 2010, tento je předložen 
Koordinačnímu výboru CSV ke schválení. 
 
Zástupce Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Ing. Milan Bena,  
CsC., vyzvedl přinos Národní konference Venkov 2009, která se konala ve dnech 18. 
a 19. 11. 2009 v Holešově. Vyjádřil názor, že MAS mají malé zastoupení v poradních 
výborech, k soutěži Vesnice   roku  2009 informoval, že dne 8.12.2009  budou 
vítězové přijati  předsedou Senátu parlamentu ČR Přemyslem Sobotkou. 
Navrhl  iniciovat  schůzku   hejtmana Středočeského kraje  a zástupce KAZV pro 
Prahu a Středočeský kraj,  k formulování postojů k rozvoji a   řešení problémů 
Středočeského venkova, který tvoří cca 90% Středočeského kraje.  
 
Na závěr Ing. Karel Chalupný  všem poděkoval za účast a podnětnou diskuzi. 
Orientačně  stanovil  termín III. krajského setkání na 21. 4. 2010, bude upřesněno. 
 
 
Zapsala: Ing.Jana Broulíková     Schválil: Ing. Karel Chalupný 
  
 
 
 

 
 
  


