Zápis z jednání na Městském úřadu Město Albrechtice
Datum: 12. 12. 2011, 18:00 – 20:00 hod.
Schůzku svolal zastupitel Ondřej Maršalský za účelem rozpracování programového prohlášení
Zastupitelstva města [1] do konkrétních opatření
Účastníci:
Gančarčík Karel, zastupitel
Hanusová Jitka, místostarostka
Herman Jaroslav, lesník, oceňování pozemků, živnostník
Hlaváček Vlastimil, zastupitel
Kmínek Kamil, lesník a soukromý rolník
Knapp Karel, zastupitel
Košulič Milan, radní
Maršalský Ondřej, zastupitel
Vávra Jan, vedoucí odboru vnitřních věcí
Volek Luděk, starosta
O. Maršalský informoval o vývoji v podnikatelském sektoru a o předpokládaném vývoji
hospodářství a jeho dopadech na zaměstnanost a další okruhy života v našem městě a regionu.
Vyjádřil názor, že rozumným souborem opatření může město dopady nepříznivého vývoje
hospodářství omezit. Základem by měla být zejména podpora vytváření pracovních příležitostí a
podnikavosti obyvatel.
Dále uvádím několik myšlenek z diskuse.
• Bosch a jiné velké firmy – velký a pro naše město nejvýznamnější zaměstnavatel, velké
riziko, možnost okamžitého ukončení provozu = náhlá vysoká nezaměstnanost.
• Zaměření podnikání na služby – riziko, při poklesu kupní síly budou služby první, co lidé
přestanou poptávat.
• Má být obec hlavně podnikatelem nebo má hlavně zajišťovat servis občanům a
podnikatelům? Tam, kde soukromý sektor selhává nebo není schopen efektivně využít
místních možností a potřeb, bude muset zastoupit město.
• Optimalizace vlastního fungování obce – neprodávat infrastrukturu, pozemky, sama obec
může výhodně využívat obecní majetek (např. využít „testování“ prostřednictvím
developera – pokud investiční záměr odmítne developer, nebude to výhodné ani pro obec).
• Výhody vlastnictví lesa – jistý příjem, nízké náklady, pojistka pro kritické situace. Lesní
majetek rozšiřovat, např. i zalesněním zemědělské půdy. Využití rezervy na pěstební činnost
ke koupi lesa.
• Provázanost zemědělského a lesnického podnikání.
• I relativně malá výměra pozemků může uživit rodinu, v prostředí bez dotací bude
životaschopná rodinná farma (i 10 ha, tvrdí K. Kmínek), nikoliv dnešní velké zemědělské
podniky. Najít podněty pro vznik drobného hospodaření a farmaření.
• Bez dotací výrazně zlevní pozemky, problém je úbytek znalostí, chybí lidé, kteří umí
hospodařit.
• Udržení pestrosti forem obživy v obci, pestrosti podnikání (i zájmů, „rezervou znalostí“
mohou být např. zahrádkáři a drobní chovatelé).
• Šance pro místní školy (vzdělávání dospělých – umění podnikat, obrana proti manipulaci,
školní pozemky).
• Popularizace nízkoenergetických staveb, alternativní zdroje energií, vazba na místní
suroviny, např. dřevo, takové domy staví spíše prozíraví a úspěšní – šance pro obec.
Současně jsou potřebné i levné malé byty (i obecní?).

•
•

Lidem chybí motivace podnikat, informace o možnostech, nápady, znalosti a dovednosti.
Využití místních obnovitelných zdrojů, místní pracovní síly a místního trhu, omezení
přepravní a energetické náročnosti, skromnost = základ udržitelného rozvoje venkova.

Úkoly
• Košulič, Maršalský: Zpracovat návrh způsobu obhospodařování obecních lesů a využití
dřevní hmoty ku prospěchu města, místních firem a jeho obyvatel.
• Všichni: Zasílat náměty na konkrétní opatření, pokud možno již ke konkrétním bodům
Programového prohlášení nebo jako návrh na rozšíření jednotlivých kapitol.
• Košulič: Evidence zaslaných podnětů.
• Všichni: Pokusit se vytvořit menší pracovní skupiny pro jednotlivé kapitoly Programového
prohlášení. Skupiny nemusí být nutně ze zastupitelů ani pouze z občanů města. Zatím by
mělo jít o neformální, dobrovolnou a nehonorovanou práci.
[1] Programové prohlášení je dostupné na internetových stránkách města: http://www.mestoalbrechtice.cz/e_download.php?
file=data/editor/181cs_1.pdf&original=Programove_prohlaseni_2010-2014.pdf

