Zápis Asociace DSO SK 18. 5. 2021
Přítomni: V. Liška (Voticko), J. Kůžel (Příbram), J. Jiskra (Čáslavsko), Š. Barešová (Sedlčansko), M.
Paťavová (Hořovicko), M. Kratochvíl (Chopos), J. Weber (D. Berounka), M. Jetmar (MV), P. Halada
(Komise pro spolupráci měst a obcí SK)
1. Informace ze Středočeského kraje
A)

Práce Komise pro spolupráci měst a obcí SK
Předseda komise P. Halada informoval o prvním výjezdním zasedání ve Voticích, kde byla
prezentována činnost Mikroregionu Voticko a ORP Votice a jejich vzájemná spolupráce
• právě vztah ORP a DSO v regionu je předmětem pilotního projektu, který P. Halada iniciuje
• další schůzku komise bude hostit Mikroregion Hořovicko

B)

Platforma aktérů regionálního rozvoje SK
P. Halada dále informoval o zřízení platformy aktérů regionálního rozvoje SK, kam byl vedle
zástupců KS MAS, SPOV SK, SMS SK, SMO ČR na schůzku 20. 4. s paní hejtmankou P.
Peckovou pozván i předseda ADSO SK
• další schůzka této platformy je naplánována na 9. 9. a jsou na ni pozváni i zástupci
destinačních managementů SK (jako součást STOV ČR)

C)

Reorganizace odboru regionálního rozvoje SK
•
•
•

D)

z odboru byl vyčleněn cestovní ruch, sport a volný čas a dotační politika
vedoucím odboru je J. Kubiš
náměstek hejtmanky pro regionální rozvoj J. Snížek se zaměřuje na územní plánování a nyní
navštěvuje tzv. zaostalé regiony SK, první návštěva proběhla ve Hvožďanech, druhá se
uskuteční v Ratměřicích
Další aktuální témata SK

•
•
•

Integrace veřejné dopravy PID
Zadlužené krajské nemocnice
Stavby vysokorychlostních tratí
2. Informace o setkání zástupců DSO ČR
V.Liška informoval o online schůzce zástupců DSO ČR (vedle 3 středočeských se zúčastnili
zástupci DSO Tišnovsko, Chomutovsko, Šternbersko a Novoměstsko)
• diskutována byla činnost jednotlivých DSO, aktivita dalších DSO v dotčených krajích a
výsledky projektů MOS a CSS Svazu měst a obcí ČR
• jedním ze vzešlých podnětů byla možnost vytvoření celostátní asociace DSO
• na úrovni ADSO SK byla zmíněna nutnost zachování krajského spolku pro komunikaci z SK, ale
zároveň je mezi členy ADSO SK vůle nabídnout DSO z ostatních krajů partnerství a společně
pak hledat nejlepší strukturu a právní rámec potenciální Asociace DSO ČR
• další schůzka zástupců celostátních DSO se uskuteční 3.6. v Jihlavě, členové ADSO SK se
můžou připojit online, odkaz jim bude zaslaný spolu se zápisem
3. Různé
A)

Tvorba webové stránky
•
•

B)

byla vybrána struktura a grafika webu ADSO SK
úkolem pro zástupce členských DSO je zaslání příkladu společného projektu, dobré praxe atd.
určeného ke zveřejnění na webu
M. Jetmar informoval o své nové pracovní pozici na Ministerstvu MV a
pokračování šetření k meziobecní spolupráci v rámci metropolitní oblasti

•

C)

další schůzka Pracovní skupiny pro metropolitní oblasti a aglomerace se uskuteční 2.6. 2021
a společně s M.Jetmarem se jí zúčastní V.Liška
Program na podporu DSO SK pro rok 2021

•
•

D)

Byla podána mylná informace o otevření tohoto grantového programu, správně bude
vyhlášen až 14. 6.
Program je přílohou zápisu
Diskuze

•

byly diskutovány možnosti předávání zkušeností a rozšíření členské základny či partnerů
Asociace

