
Připomínkový list 
 

1 

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Opavsko pro programové období 2014–2020 

Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00329 
Název nositele strategie: Místní akční skupina Opavsko z.s. 
 

Číslo 
připomínky 

Subjekt / osoba Kapitola / 
číslo strany 

Text připomínky Vypořádání připomínky 

1.  Městská knihovna a IC 
Hradec nad Moravicí  

Vzdělávání Není zařazen popis knihoven na území MAS Opavsko, chybí 
zmínka o knihovnách v opatření „Veřejná vybavenost – 
zařízení pro vzdělávání, budovy školek a škol, zařízení pro 
sociální a rodinnou péči, zdravotnictví, kulturu, umění, 
sport, veřejnou správu, IZS a bezpečnostní služby, volný čas 
a rekreaci, duchovní správu a nekomerční služby.  

Zařazení seznamu knihoven 
na území MAS Opavsko do 
analytické části a zařazení 
knihoven do opatření 3.3.1.3 

2.  Kasea cz, sociální podnik  Kapitola 
sociální 
služby v 
obcích 

Chybí definování a zařazení jednotlivých sociálních služeb 
na území MAS Opavsko podle zákona o sociálních službách  

Zařazení přehledu 
s rozdělením sociálních 
služeb podle zákona o 
sociálních službách a 
rozřazení jednotlivých 
sociálních služeb působících 
na území MAS Opavsko do 
druhů sociálních služeb   

3.  Středisko volného času 
Vítkov  

Opatření: 
Kvalitní 
vzdělávání 
na všech 
stupních 
škol a pro 
všechny 
děti  

Chybí mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže, kroužky, 
mimoškolní činnost, turistika, sport, modelářství, 
polytechnické obory mimoškolní činnosti  
 

Zařazeny informace o SVČ 
do analytické části kapitoly 
„Školství“. Zařazení 
mimoškolního vzdělávání 
dětí a mládeže a 
mimoškolních činností do 
opatření 3.1.3.1 

4. Občan města Vítkov Chybí další 
vzdělávání  

Chybí informace o dalším vzdělávání, které je poskytováno 
na území MAS Opavsko  

Zařazena kapitola „Další 
vzdělávání na území MAS 
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Opavsko“ do analytické části  

5. Občané obce Mokré 
Lazce  

Kapitola 
zemědělství  

Chybí komunitou podporované zemědělství jako možnost 
spojení konkrétního zemědělce se spotřebiteli  

Zařazeno do kapitoly 
Zemědělství v analytické 
části, začleněno do opatření 
3.2.2.3 

6.  Klastr sociálních inovací a 
podniků SINEC 

Kapitola 
bydlení  

Chybí v analytické části zmínka o sociálním bydlení  Zařazeno do analytické části 
pod kapitolu „Bydlení“ 
podkapitola „Sociální 
bydlení“ 

7. Agentura pro sociální 
začleňování  

Kapitola 
sociálně 
vyloučené 
lokality  

Chybí zmapování sociálně vyloučených lokalit na území 
MAS Opavsko  

Zařazena mapa do 
analytické části pod 
podkapitolu „Sociálně 
vyloučené lokality“ 

8.  Agentura pro sociální 
začleňování  

Podkapitola 
Sociálně 
vyloučené 
lokality  

Chybí výčet osob ohrožených sociálním vyloučením  Zařazen výčet 10 skupin 
ohrožených sociálním 
vyloučením do kapitoly 
„Sociálně vyloučené lokality“ 

     

     

     

     

 

Připomínky veřejnosti byly zapracovány ke dni 2.3.2015 

Za MAS Opavsko zpracoval: Bc. Petr Chroust – vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD, www.masopavsko.cz 

 


