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Shrnutí
z průběhu
jednání

Závěry
z jednání

Předseda Mikroregionu Hořovicko pan Ondřej Vaculík přivítal všechny přítomné a
seznámil je s programem jednání. Dále předal slovo panu Radomíru Hanačíkovi
(KMOS). Ten informoval přítomné zástupce jednotlivých obcí ORP Hořovice o celém
dosavadním průběhu projektu efektivní meziobecní spolupráce (EMOS). Seznámil je
s finální verzí Akčního plánu (AP) a návrhem závěrečné zprávy o průběhu EMOS. Poté
předal slovo analytičkám projektu. Ty popsaly jednotlivé projekty obsažené v AP a
EMOS v tématu Cestovní ruch a krajinotvorba.
Pan Ondřej Vaculík seznámil přítomné s postavením města Hořovice k projektům, u
kterých město figuruje jako nositel projektu. Pan Radomír Hanačík doplnil informace
k tématu EMOS Cestovní ruch a krajinotvorba. Bc. Radek Hanačík (KMOS) přítomným
vysvětlil, jak je možné nahlížet dané problémy v území ORP Hořovice a na příkladu,
co se dá v daném tématu dělat prostřednictvím meziobecní spolupráce. Přítomné
požádal, zda mají zájem o řešení nějakého konkrétního problému v rámci daného
tématu EMOS, který by se měl objevit v závěrečné zprávě o průběhu EMOS.
Pan Ondřej Vaculík vznesl dotaz do pléna, zda by bylo možné, aby mohla začít
fungovat přírodní koupaliště, která jsou často nefunkční a vytvářejí nevzhledný ráz
krajiny. Jejich zatraktivnění by mělo příznivý vliv jak na cestovní ruch, tak na
krajinotvorbu. Paní Ing. Alena Dolejší vznesla dotaz na téma příkopů okolo cest a
jejich údržby. Některé obce je udržují a jiné ne. Při přívalových deštích následně
dochází k nemalým problémům. Požádala rovněž o radu nelézt účel využití zchátralé
budovy vedle nově vytvořené cyklostezky.
Obou odpovědí se ujal pan Radomír Hanačík s tím, že tato témata budou
zapracována do závěrečné zprávy a Mikroregion Hořovicko je projedná.
Na závěr pan Ondřej Vaculík poděkoval všem přítomným za účast na setkání.

Zástupci obcí se seznámili s návrhem závěrečné zprávy o průběhu EMOS, s finální
verzí AP a vzali je na vědomí. V rámci EMOS Cestovní ruch a krajinotvorba nalezli
společné problémy, které chtějí řešit prostřednictvím meziobecní spolupráce v rámci
Mikroregionu Hořovicko. Postup řešení vidí v identifikaci problému, jeho projednání
při jednání Mikroregionu Hořovicko, nalezení možných řešení, tvorby projektů
řešících konkrétní problémy a nalezení financování těchto projektů.

Projekt Podpora meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001

