Zápis z jednání Pracovní skupiny veřejná správa ( setkání starostů členských obcí ke změně PR
OPŽP), které se konalo 10.4.2018 na zámku v Jílovém
Přítomni: dle prezenční listiny

- program:
- nové možnosti dotací pro obce z OPŽP ( Ing. Renata Michalegová - konzultantka pro OPŽP
MAS Labské skály
- změna programového rámce OPZ – dotace na zajištění sociální práce na obcích ( Petra
Šofrová – konzultantka pro OPZ MAS Labské skály)
- úprava programových rámců IROP ( chodníky, školy , komunitní centra) – Jiřina Bischoffiová
, vedoucí pracovník pro SCLLD

Změna PR OPŽP – Ing. Michalegová seznámila účastníky s podmínkami nového opatření OPŽP –
sídelní zeleň, Úses, protierozní opatření. Po diskuzi, nahlásili starostové své záměry:
Benešov – úpravy lesoparku
Tisá – výsadba v obcích (hřbitov)
Malšovice – revitalizace návsi (+ zelen místních částí)
Petrovice – geopark, zámecký park Krásný Les
V. Chvojno – neví
Heřmanov – kolem kostela? D. Habartice – osázet stráň v obci
Chuderov – mezi bytovkama zeleň
Povrly – naučná zahrada v Zš
Jílové - ???? Kamená??? +revitalizace hřbitova v Modré
Libouchec- sokolské hřiště
Telnice – obnova aleje ve vsi
Povrly – vyčištění přehrady – odkud vzít dotaci (vlastník Měď) i Chuderov
Heřmanov, Ryjice – OP na opravy mostků…….lávky…..

M. Veleň – alej mimo obec
OPŽP – Křídlatka

Změna PR OPZ – sociální práce Petra Šofrová seznámila přítomné s návrhem na úpravu PR OPZ –
Opatření sociální služby a komunitní centra. Nyní můžeme podpořit jen sociální služby podle
zákona. Po diskuzích a šetření v rámci území MAS se jeví, že je zájem o podporu sociální práce na
obcích ( ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ – ODDLUŽENÍ, PRÁCE S OSOBAMI OHROŽENÝMI
ZÁVISLOSTMI, PODPŮRNÉ SLUŽBY URČENÉ PRO PEČUJÍCÍ OSOBY)

Plánované výzvy IROP- Jiřina Bischoffiová plánované výzvy IROP – chodníky a cyklostezka
Záměry:
Velké Chvojno – chodníky v obci
Tisá – chodník k MŠ
Chuderov – chodník k točně a zastávka

Zapsala:
Jiřina Bischoffiová 10.4.2018

