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Úvodní slovo
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
držíte v rukou brožuru nazvanou „Inspirujte se z meziobecní spolupráce“.
Vznikla v rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce (MOS), označovanému také jako „Obce sobě“. Realizuje ho Svaz měst a obcí České republiky
a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Výstupem činnosti pracovních týmů MOS v celé České republice při spolupráci s téměř všemi tuzemskými radnicemi jsou mimo jiné příklady dobré praxe
shromážďované v létě 2014. A právě těm se tato brožura především věnuje.
Obsahuje konkrétní ukázky toho, jak to dělají jinde. Příklady, jejichž součástí jsou i konkrétní kontakty, mají sloužit pro Vaši inspiraci. Mají Vám předat
informace o dobré praxi meziobecní spolupráce a dát Vám tak impuls, návod
a zvýšit motivaci pro to, abyste společně se svými sousedy v území realizovali
obdobně úspěšné a pro občany přínosné projekty.
Do meziobecní spolupráce pod hlavičkou Svazu je zapojeno více než 5 000 obcí.
Zjištění z projektu, která postupně přibývají, je možné dále využít, třeba jako
argumentační materiál při jednáních o potřebách samospráv. Česká republika totiž dosud nebyla - co se týče předškolní výchovy a základního školství,
sociálních služeb, odpadového hospodářství a jiných oblastí - takto podrobně
mapována. A jsou to právě radnice a magistráty, které velmi dobře znají situaci v území a z praktického života ví, že spojením sil mohou mnoho služeb
poskytovat efektivněji. Společně to zpravidla funguje lépe, a to jak po stránce
kvality, tak co se týče rychlosti servisu, kterou lidé od veřejné správy oprávněně očekávají.

Nyní je to na Vás, jak s kumulovanou zkušeností z jiných měst a obcí, popsanou v této
brožuře, naložíte. Může Vám být velmi užitečná a ve výsledku tak prospět všem občanům. Stačí jen otočit stránku a seznámit se tak třeba s činností výboru pro výchovu,
vzdělání a zaměstnanost na Chomutovsku, domem s pečovatelskou službou pod Zemskou branou v Pastvinách, společnou firmou měst a obcí likvidující odpad na Pelhřimovsku, cyklobusem, kterým se dá v létě cestovat na Kokořínsku, varovným systémem před
povodněmi na Holicku atd.
Ať Vám tato brožura dobře slouží. A příklady, které v ní najdete, Vás skutečně inspirují
a pomohou tak zlepšit kvalitu života nás všech.

Ing. Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí ČR
Jaromír Jech, ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR
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Základní informace o meziobecní spolupráci
• Obce v České republice se sdružují z ekonomických a zájmových důvodů.
• Vznikají regionální i specializované svazy, asociace, spolky, sdružení apod., které se starají o regionální rozvoj a zastupují obce při řešení různých problémů.
• Existují také mezinárodní a nadnárodní svazy, asociace, spolky, sdružení, euroregiony, které pomáhají obcím při řešení přeshraničních problémů, s příhraničním

rozvojem, zajišťují výměnu zkušeností a zastupují zájmy měst a obcí v rámci Evropské unie.
• Města a obce rovněž uzavírají partnerství, která slouží k výměně zkušeností a vzájemnému poznávání se. Přispívají ke sjednocování Evropy nebyrokraticky, bez

úřadů, na základě skutečného zájmu lidí.

Inspirace ze zahraničí
I v jiných státech Evropy spolupracují obecní samosprávy při poskytování veřejných služeb občanům. Jejich společným cílem je zvýšit efektivitu a účelnost poskytovaných
služeb. Roli přitom hrají samozřejmě finance, podstatné jsou tedy i úspory. Rozsah úkolů obecních samospráv záleží na systému organizace výkonu veřejné správy v území.

Francie

Německo

• Typická je roztříštěná sídelní struktura a silná vazba občanů ke své
obci.
• Na podporu meziobecní spolupráce vznikají společenství měst a obcí.
• Míra spolupráce obecních samospráv při výkonu samostatné působnosti je ošetřena zákonem.
• Formy meziobecní spolupráce:
◦ Technická spolupráce mezi obcemi – jednoúčelová, víceúčelová
a smíšená (otevřená či uzavřená) zájmová sdružení;
◦ Projektová spolupráce (federativní forma s vlastními místními daněmi) EPCI - společenství obcí pro venkovské oblasti, společenství
aglomerace, společenství měst pro velké aglomerace regionálního
charakteru.

• Zejména pro Bavorsko a Sasko je typický spojený model výkonu veřejné správy.
• Obecní samosprávy plní některé úkoly jménem státu a některé v samostatné působnosti, kdy
je stát partnerem.
• Řeší se velikost obecní samosprávy vzhledem k množství úkolů.
• Kvůli zvýšení administrativní kapacity obecních samospráv vznikají správní společenství či
správní svazky obcí.
• Formy meziobecní spolupráce:
◦ Podle zákona o meziobecní spolupráci - obecní pracovní společenství, účelová dohoda, účelový svaz, další typy účelových svazů;
◦ Jiné formy spolupráce - zakládání právnických osob, kapitálová účast veřejných korporací
v podnicích soukromého práva.

• Příklady:
◦ Syndikát nových aglomerací (Syndicats d’agglomérations nouvelles) byl vytvořen zákonem pro nová města, týká se čtyř měst ve Francii;
◦ Metropolitní póly (Pôles métropolitains) - volná organizace zejména
za účelem plánování dopravy a uspořádání některých meziobecních
struktur.
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• Příklady:
◦ Hudební výchova v Meissen – na základě dohody mezi regionem Meissen a všemi obcemi
v něm je v dané oblasti zajišťováno hudební vzdělávání ve všech obcích, kde o něj žáci
projeví zájem. Náklady si dělí obce;
◦ Zelený pás Lipska - Dobrovolné organizace, které tvoří město Leipzig, jedenáct okolních
obcí, dva okresy, neziskové organizace, občané a firmy sdružené v Zeleném pásu Lipska
společně přeměňují bývalé těžební oblasti na území jezer.

Nizozemí

Rakousko

• Spolupráce mezi obcemi se zvyšuje od třicátých let 20. století a reguluje ji
zákon.
• Cílem nizozemské vlády je zefektivnit a zkvalitnit komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými složkami moci a rovněž mezi občany či korporacemi
a představiteli místních autorit.
• Formy meziobecní spolupráce:
◦ Dobrovolná spolupráce mimo rámec zákona;
◦ Networking - spolupráce bez nutnosti vytvoření nové formální entity;
◦ Částečná spolupráce - některý z existujících nástrojů (subjektů) může být
transformován do orgánu pro spolupráci;
◦ Plná spolupráce - právní subjekt je transformován obcemi do nově vytvořeného spolupracujícího orgánu.

• Formy meziobecní spolupráce:
◦ Neformální či málo institucionalizovaná spolupráce - zahrnuje například výměnu zkušeností, setkávání expertů, kulaté stoly, definované společné zájmy a cíle, pracovní
skupiny, konference starostů, internetové platformy apod.
◦ Institucionalizovaná spolupráce:
▫ Smluvní spolupráce - smlouva na konkrétní práci a úkoly, smlouva o spolupráci;
▫ Právně podložená spolupráce:
- Podle soukromého práva - asociace, kapitálová společnost, společnost s ručením
omezeným, společnost dle občanského práva (Gesellschaft nach bürgerlichem
Recht);
- Podle veřejného práva - asociace místních samospráv (Gemeindeverband), asociace
administrativ (Verwamtungsgemeinschaft);
- Spolupracující společnosti - vodní zákon (1959), zákon o obchodování a obchodní
spolupráci (1873), lesní zákon (1975), Evropské spolupracující společnosti (SCEG
2006).

Slovensko
•
•
•
•

31. prosince 2003 byly zrušeny okresní úřady.
Realizuje se reforma veřejné správy.
Existuje nutnost nastartovat dobrovolné vytváření společných obecních úřadů.
Formy meziobecní spolupráce:
◦ Na základě smlouvy uzavřené na plnění konkrétního úkolu;
◦ Na základě smlouvy o sdružení obcí;
◦ Založením právnické osoby dle obchodního zákoníku.

Inspirujte se z meziobecní spolupráce
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Svaz měst a obcí České republiky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Celostátní, dobrovolná a nepolitická organizace založená jako zájmové sdružení právnických osob, která je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci.
Sdružuje téměř 2 600 měst a obcí a zastupuje tak více než 8 milionů obyvatel České republiky.
Hájí zájmy měst a obcí všech velikostních kategorií.
Povinné připomínkové místo, které se podílí na přípravě a tvorbě právních předpisů v oblastech týkajících se kompetencí obcí.
Starostům, primátorům a dalším zastupitelům členských obcí umožňuje společně se věnovat jak konkrétním, tak i obecným problémům samosprávy.
Vyvíjí aktivity i na mezinárodní úrovni. Ovlivňuje podobu evropských politik tak, aby nedocházelo k omezení kompetencí měst a obcí v ČR.
Pomáhá městům a obcím v navazování mezinárodních partnerství.
Realizuje projekty v oblasti rozvoje měst a obcí a na podporu meziobecní spolupráce.
Zajišťuje právní poradenství.
Organizuje akce.
Poskytuje informační a komunikační podporu městům a obcím.

Projekt na podporu meziobecní spolupráce
•
•
•
•
•
•
•
•

Název: Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností;
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001;
Pilotní projekt je hrazený plně z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ);
Realizátor: Svaz měst a obcí ČR;
Zapojit se mohou i města a obce, které nejsou členy Svazu;
Doba trvání: od 1. května 2013 do 30. června 2015;
Informace o projektu na webu ESF: http://www.esfcr.cz/projekty/systemova-podpora-rozvoje-meziobecni-spoluprace-v-cr-v-ramci;
Webové stránky projektu: www.obcesobe.cz.

Klíčové oblasti projektu
•
•
•
•

Předškolní výchova a základní školství;
Sociální služby;
Odpadové hospodářství;
Ostatní - například bezpečnost, cestovní ruch, doprava, servis samosprávám aj.

Hlavní cíl projektu
• Vytvořit základy pro dlouhodobou a systémovou podporu meziobecní spolupráce v ČR.

Dílčí cíle projektu
•
•
•
•
•

Vytvořit nezbytné odborné a organizační kapacity pro rozvoj meziobecní spolupráce v územích SO ORP.
Zmapovat území SO ORP z hlediska vybraných typů služeb v samostatné působnosti obcí a zpracovat strategie řešení z pohledu daných území.
Nastavit efektivní komunikační mechanismy v území SO ORP pro zajištění spolupráce obcí a pro koordinaci vybraných oblastí služeb v samostatné působnosti.
Zajistit výměnu zkušeností v rámci ČR i ze zahraničí - posílit přesvědčení o výhodnosti spolupráce obcí při rozvoji daného území a zvýšit důvěru obcí v meziobecní spolupráci.
Připravit legislativní prostředí a podmínky pro institucionalizaci meziobecní spolupráce v ČR.

Inspirujte se z meziobecní spolupráce
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Příklady dobré praxe
Předškolní výchova a základní školství
Vzdělání pro budoucnost na Chomutovsku
Chomutovsko je založeno na industriálním rozvoji. V současné době je však nedostatečný zájem o vzdělávání v technických oborech. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost byl založen jako platforma pro
podporu a stabilizaci moderní a efektivní vzdělávací soustavy, která bude odpovídat svou strukturou a objemem budoucím potřebám regionu. Výbor propojuje všechny stupně škol, zřizovatele, neziskové organizace
působící v této oblasti a v neposlední řadě se výboru účastní jako zástupce zaměstnavatelů v regionu Okresní
hospodářská komora a Úřad práce.
Přestože je Chomutovsko regionem orientovaným především na technické profese, stále zde narážíme na nezájem žáků o technické obory. Se zakládáním průmyslových zón v regionu a rychlým vývojem technologií je spojená
poptávka po vzdělaných lidech v konkrétních technických oborech.
Výbor vznikl na základě analýz stavu a vývoje trhu práce v Ústeckém kraji a vychází z Dlouhodobého plánu rozvoje
vzdělávání a vzdělávací soustavy a podpory zaměstnanosti na území města Chomutova z roku 2010.
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost vznikl na základě usnesení zastupitelstva statutárního města Chomutova. Pravidelně se v něm setkávají zástupci všech druhů škol, zástupci města Chomutova, odboru školství,
představitelé obcí, zástupci neziskových organizací a jsou zde také zástupci Úřadu práce v Chomutově a Okresní
hospodářské komory a Chomutov se statutem stálého hosta. Spolupráce jednotlivých subjektů je založena na
dobrovolnosti. Z tohoto důvodu není povinná nominace ze strany jednotlivých subjektů, ale do práce ve výboru
se zapojují jen lidé, kteří chtějí v tomto výboru skutečně aktivně pracovat. Do výboru byly přizvány i další obce
ORP a spolupráce se začíná rozvíjet.
Výbor připravil plán konkrétních opatření ke zlepšení situace. Největším přínosem pravidelného setkávání a společného řešení problémů je očekávaný snazší přechod žáků na vyšší stupeň vzdělání. (z MŠ do ZŠ a ze ZŠ do SŠ).
Žáci škol se vzájemně navštěvují, děti z MŠ jsou seznámeny s tím, co je v ZŠ čeká; žáci ZŠ mají lepší a hlavně konkrétní a podrobný přehled o oborech, požadavcích a možnostech středních škol v regionu. Projekt se nachází přibližně v 1. třetině realizační fáze. Zabývá se především dílčími opatřeními k nápravě chybějících služeb a aktivit.
Přínosem, dle hlavních realizátorů, bude především optimální síť škol v SO ORP Chomutov, která se může přizpůsobovat aktuálním potřebám a požadavkům. Z těchto získaných zkušeností čerpají i firmy, jelikož dochází k větší
propagaci technických oborů zajímavou formou již pro žáky ZŠ a dokonce i pro děti z MŠ. V rámci setkávání výboru
se daří připravovat smysluplné projekty, které jdou průřezově přes školy po praxi - např.: Čím budu, až vyrostu
(pro děti z mateřských škol), Dílny (pro žáky ze středních škol) atp.
Překážkou je špatné sdílení informací. Například úřad práce nemůže poskytnout všechny informace z důvodu
ochrany osobních údajů, tudíž se musí mnohdy komunikovat na obecné bázi.
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Bc. Dagmar Mikovcová, vedoucí odboru školství MM
Chomutova, hodnotí práci výboru jako přínosnou pro
celé SO ORP: „Pravidelným setkáváním zástupců všech
druhů škol a dalších organizací se zlepšila komunikace
mezi školami navzájem i institucemi, dochází k efektivnějšímu využívání kapacit a finančních prostředků,
zlepšila se komunikace s neziskovými organizacemi.
Mé doporučení pro kvalitní spolupráci je nezbytná
transparentnost všeho, co se dělá. Pracovní a organizační skupiny musí být založeny na osobách, které
chtějí pracovat a posouvat spolupráci kupředu a nejen
kritizovat a hledat, proč něco nejde. Je třeba se vyvarovat umělým nominacím do skupin. Raději mít užší
skupinu než osoby s nezájmem.“
Výbor plánuje pokračovat v činnosti a postupně zapojovat okolní obce, a to jak z pozice zřizovatelů, tak
zástupců škol, popř. NNO působící v dané oblasti. Nezbytné je také pravidelné vyhodnocování, seznamování veřejnosti s jednotlivými výstupy a kroky, reakce na
změny legislativy a požadavky firem.

Cíle výboru:
• Optimální síť škol;
• Efektivní využívání prostředků;
• Snížení odlivu občanů, „mozků“;
• Zvýšení zájmu o technické obory, řemesla;
• Zvýšení počtu žáků s dokončeným vzděláním;
• Snazší přechod do prvního zaměstnání odpovídající kvalifikaci žáka.

Společně za rozvojem a zkvalitněním počátečního
vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm
Kvalitní vzdělávání je výsledkem nejen činnosti pedagogů,
ale je založeno také na dobré spolupráci základních škol,
jejich zřizovatelů a dalších subjektů, které v této oblasti
působí. Potřeba zajistit kvalitnější počáteční vzdělávání
a zvýšit důvěru a úroveň spolupráce mezi zapojenými subjekty ve správní oblasti obce s rozšířenou působností (SO
ORP) Rožnov pod Radhoštěm podnítila vznik projektu, jehož
prostřednictvím by obce SO ORP chtěly dosáhnout rozvoje
a zkvalitnění počátečního vzdělávání.

Kontakt:
• Bc. Dagmar Mikovcová,
vedoucí odboru školství
Magistrát města Chomutov
e-mail: d.mikovcova@chomutov-mesto.cz
tel.: 474 637 470
• Magistrát města Chomutov
web: www.chomutov-mesto.cz

Realizátorem projektu je město Rožnov pod Radhoštěm. Rožnov zaštítil tento projekt, čímž navázal na kolektivní smlouvu
o spolupráci s obcemi ve správním obvodu ORP Rožnov pod
Radhoštěm, na základě které zajišťuje metodickou pomoc
v oblasti školské, pracovně-právní, správní, finanční, daňové
legislativy atd. Město organizuje 3 x až 4 x ročně setkání ředitelů všech škol v regionu, na kterém se řeší aktuální otázky školské problematiky, řízení škol, pracovně právní oblast,
správní řízení atd. Pravidelně jednou či dvakrát ročně město
pro ředitele a manažery škol rožnovského regionu organizuje
formou workshopů také metodické dny. Reagují především na
aktuální změny legislativy, která se týká nejen školství, ale
i pracovněprávních vztahů, správního řízení, hospodaření, financování a řízení škol.

Autorky článku:
• Ing. Blanka Hvozdová
e-mail: b.hvozdova@chomutov-mesto.cz
• Ing. Lenka Kynčilová
e-mail: l.kyncilova@chomutov-mesto.cz

Do projektu se mimo dvou základních škol, a to Základní školy Vidče a Základní školy Vigantice, zapojily všechny základní
školy v SO ORP Rožnov pod Radhoštěm. Jedním z cílů jejich
zapojení je vybudování sítě mezi základními školami v SO ORP
a dalšími spolupracujícími subjekty a předávání praxe v oblasti
strategického řízení ve vzdělávání.

>

Do projektu se zapojilo sedm obcí v rámci obce s rozšířenou
působností Rožnov pod Radhoštěm. Realizátorem projektu je
město Rožnov pod Radhoštěm. Projektu se neúčastní základní
školy v obcích Vidče a Vigantice. Realizace projektu byla zahájena dne 1. června 2014. Projekt se nachází v počáteční fázi,
kdy došlo k vyhlášení výběrového řízení na zajištění vzdělávání
pro pedagogické pracovníky.

Přínosem projektu bude podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a předčasným
odchodem ze systému vzdělávání a s tím
související vzdělávání pedagogických pracovníků tak, aby byli schopni včas identifikovat a efektivněji pracovat s ohroženými
žáky. Dále se vytvoří síť mezi základními
školami a dalšími spolupracujícími subjekty
v SO ORP. Rovněž dojde k výměně zkušeností
a dobré praxe v oblasti strategického řízení
ve vzdělávání mezi těmito subjekty. Očekávaným přínosem je navázání bližší spolupráce mezi školami v obcích SO ORP Rožnov
pod Radhoštěm a zvýšení kvality základního
vzdělávání v SO ORP.
Další informace:
• Web: www.roznov.cz/roznov-ziskal-vice
-nez-16-5-mil-korun-na-podporu
-vzdelavani-zaku-zakladnich-skol-v-regionu
/d-6457/p1=51
Kontakt:
• Ing. Dušan Vrážel, vedoucí odboru školství
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
e-mail: vrazel.os@roznov.cz
Autorka článku:
Mgr. Iva Zemanová,
pracovník pro strategie a analýzy
Sdružení Mikroregion Rožnovsko
e-mail: spoluprace.smr@roznov.cz
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11

Školní miniautobus je na Hořicku nejlepším dopravním spojem pro děti
V ORP Hořice funguje školní miniautobus, který sváží děti do Základní a mateřské školy v Dobré Vodě
u Hořic. Díky této speciální lince je zajištěna bezpečná doprava dětí do a ze školy. Miniautobus je zřízen pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (předškoláky), kteří navštěvují
ZŠ a MŠ v Dobré Vodě u Hořic. Sváží děti z okolních obcí: Dobrá Voda u Hořic, Sukorady, Lískovice,
Tereziny Dary a Bašnice.
Školní miniautobus zajišťuje dovoz dětí do školy. Jde o bezpečnou dopravu předškoláků do ZŠ a MŠ Dobrá
Voda u Hořic. Autobus objíždí nejbližší obce, které se do projektu dobrovolně zapojily.
Dopravu zajišťuje soukromý dopravce pan Stria na základě smlouvy s obcí Dobrá Voda u Hořic. V minulosti
ji mělo na starosti ZD Bašnice. Vše funguje cca 15 let na základě dohody zúčastněných obcí. Projekt není
realizovaný z žádné finanční dotace. Jde o meziobecní spolupráci několika obcí. Nositelem projektu je obec
Dobrá Voda u Hořic, která navenek vystupuje jako objednatel, zajišťuje dopravu, hradí náklady dopravci
a následně je dělí mezi zúčastněné obce, a to včetně financí souvisejících s dozorující osobou v autobusu.
Projekt realizuje obec Dobrá Voda u Hořic, v rámci svazku Mikroregion Podchlumí. Do projektu jsou zapojeny obce: Dobrá Voda u Hořic, Sukorady, Lískovice, Tereziny Dary a Bašnice.
Oba školní spoje jsou velmi přínosné. Díky nim se děti bezpečně a uváženě dopravují do místní školy. Odpadl
tím problém s časovým nevytížením, kdy některé děti musely jezdit brzkým autobusem, objíždět půl kraje,
několikrát přestupovat a v nejhorším případě se jim podařilo dojet do školy až po dvou hodinách. Nyní jsou
autobusové spoje přímé a rychlé. Ohlasy rodičů i škol jsou velice kladné. Překážkou projektu byla otázka,
jak zajistit stálý dohled nad dětmi, které využívají školní miniautobus. To vyřešilo najmutí dozorující osoby,
která zajišťuje bezpečný převoz předškoláků do školy.
Přínosem projektu je včasná a bezpečná doprava předškoláků do místní ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Hořic, zajištění obsazenosti MŠ a pomoc okolním obcím s řešením zajištění předškolního vzdělávání, které obce nemají. Díky meziobecní spolupráci několika obcí v rámci Mikroregionu Podchlumí vznikl vlastní projekt, který
obcím a především rodičům vyřešil svízelnou situaci s dopravou předškoláků do místní školy. Díky projektu
došlo ke zefektivnění školní dopravy. Ohlasy na linku jsou velice pozitivní. Rodiče si tuto výpomoc nemohou
vynachválit, jelikož jim odpadla nutnost zajištění dopravy dětí, a to včetně otázky bezpečnosti. Obce jsou
spokojené, že pro své občany zajistily kvalitní a bezpečné služby. Díky tomuto školnímu spoji je zajištěna
naplněnost místní školy. Do budoucna je tedy projekt velice žádoucí.
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Kontakt:
• Mgr. Jana Němečková, starostka obce Dobrá
Voda u Hořic
e-mail: oudobravoda@tiscali.cz
Autorka článku:
Bc. Klára Stannerová
e-mail: info@podkrkonosi.eu

Města a obce se zapojují do programů Ekocentra Cheb
Krajské středisko ekologické výchovy v Chebu nabízí dětem z Karlovarského kraje zážitkovou metodou seznámení s praktickými výukovými programy, které jsou zaměřeny na chov domácích zvířat,
zpracování jejich produktů, na tradiční řemesla, ale i na ukázky z oblasti biologie, ekologie, ochrany
přírody a krajiny. Pracoviště připravuje přírodovědné exkurze a další atraktivní akce zaměřené na
ochranu životního prostředí. Chebské ekocentrum spolupracuje především se školami a školskými
zařízeními v oblasti. Některé akce se ale chystají pro širokou veřejnost. Nabídku již využila řada
městských i obecní škol z území ORP Cheb.
Krajské středisko ekologické výchovy v Chebu v současné době realizuje projekt OPVK s názvem Malá
farma CZ.1.07/1.1.18/02.0021. Má za cíl zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických
oborů a zároveň posílit kompetence žáků. Součástí projektu je i vybavení Malé farmy a vzdělávací aktivity. Místem realizace projektu jsou prostory Malé farmy, kde chovají hospodářská zvířata vybraná tak, aby
byla využitelná pro co nejširší záběr výukových programů. Žáci se během výukových programů seznámí
se základními chovatelskými pojmy, chovem zvířat v současnosti i v historii a také se zpracováváním některých produktů. Součástí programů jsou demonstrace vlivu zemědělství na krajinu i životní prostředí,
včetně seznámení s biodiverzitou zemědělské krajiny či dopady eutrofizace. Každý z programů zahrnuje
rovněž praktickou činnost žáků - od jejich zapojení do péče o zvířata, přes zpracování živočišných produktů, po jednoduché metody analýz půdy a vody, či oceňování stavu krajiny.
Aktuálně je pro žáky vytvořeno několik výukových programů, které dohromady spojují odborné teoretické znalosti o daných tématech a praktickou výuku zážitkovou formou. Jedná se o tyto programy:
• „Za zvířátky na farmu a Malým farmářem“ - výukové programy pro I. a II. stupeň ZŠ. Žáci při výuce
získají základní informace o hospodářských zvířatech, která uvidí, zkusí se o ně postarat, mohou si je
pohladit. Pro návštěvníky jsou připraveny různé herní aktivity související s tématem. Dozvědí se o chování zvířat a péči o ně, o historii chovu a jednotlivých produktech;
• „Mléko není jenom mléko“ - výukový program zaměřený na jednu z nejdůležitějších potravin, kterou
mléko bezesporu je. Obsahem výukového programu jsou informace o hospodářských zvířatech chovaných pro mléko, o mléce z hlediska složení i významu pro lidský organismus, o mléčných produktech
a jejich výrobě. Žáci uvidí výrobu sýřeniny a sami si vyrobí čerstvý sýr ze surového kravského mléka;
• „Jak na louce vyrostl svetr“ - výukový program zaměřený na ovce a zpracování vlny. Žáci se během něj
dozvědí mnoho informací o zvířatech a plodinách, které člověk využívá pro výrobu textilií. Seznámí
se s metodami a nástroji tkaní, uvidí a vyzkouší si kolovrat a tkalcovský stav a nakonec si sami vyrobí
malou vlněnou „hračku“ pomocí metody mokrého plstění;
• „Upeč třeba chleba“ - výukový program zaměřený na poznávání obilovin ze všech možných aspektů.
Žáci uslyší o mnoha různých druzích plodin, které se u nás i ve světě pěstují pro zrno, o jejich botanice,
významu pro výživu i o produktech, které se z těchto plodin vyrábí. Žáci si sami zkusí umlít mouku na
„pravěký“ způsob a upečou si bochníček chleba z domácího žitného kvásku.

Projekty Malá farma realizuje díky OPVK Krajské středisko
ekologické výchovy v Chebu. Zúčastnila se jich už většina ZŠ
z Chebu, Františkových lázní a ZŠ z Nového Kostela. V příštím
školním roce bude spolupráce s obecními školami pokračovat.
Děti ze zúčastněných škol se v průběhu prohlídky farmy seznámí se zvířaty a dozví se řadu zajímavostí. Dosavadní ohlasy
jsou velmi dobré, zájem o jednotlivé programy je velký.
Středisko ekologické výchovy je zbudováno v prostorách tradičního školního statku. Nová náplň činnosti organizaci výrazně zviditelnila v očích veřejnosti, zároveň na statku dochází
k postupné rekonstrukci jednotlivých objektů. V rámci projektu došlo k navázání smysluplné spolupráce mezi nově vzniklou
Ekofarmou a jednotlivými obecními školami v ORP Cheb. Na jejím základě se dá do budoucna připravit celá řada atraktivních
akcí pro děti i širokou veřejnost. V projektech se bude nadále
pokračovat, činnost ekofarmy je v kraji opodstatněná.
Kontakt:
• Ekocentum Cheb
web: www.skolnistatekcheb.cz/ekocentrum-cheb
Autorka článku:
Ing. Jana Krejsová, koordinátor MOS
e-mail: krejsova@cheb.cz
tel.: 354 440 681
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Spolupráce venkovských škol Pelhřimovska při pořádání kurzů a výletů
Školy spolupracují při organizování mimoškolních aktivit a při naplňování kapacity autobusu. Konkrétně jde třeba o povinný plavecký výcvik, každoroční lyžařský kurz či jiné výlety a exkurze,
jako byl například poznávací pobytový zájezd do Anglie. Projekt realizují venkovské školy Pelhřimovska.
Po společném projednání s okolními školami iniciátor akce připraví potřebné informace (termín, podmínky ubytování, smlouvu s dopravcem atd.) a nabídne volnou kapacitu okolním základním školám.
Jedná se zejména o obce Košetice, Hořepník a Senožaty v jedné skupině a Černovice a Kamenice nad
Lipou. Spolupráce se odehrává v rámci území ORP Pelhřimov s přesahem do území ORP Humpolec.
Projekt se zatím realizuje jen v některých obcích, které jsou zřizovateli venkovských škol. Žáci mají
možnost zúčastnit se kurzů opakovaně, nejen v rámci povinného výcviku. Kurz je zaplněn žáky přibližně stejného věku (plavecký výcvik, lyžařský kurz, zájezd do Anglie). Využívá se volná kapacita autobusu, který jedna škola nedokáže naplnit žáky odpovídajícího věku. Škola také vysílá méně pedagogů
– dozoru – o tuto povinnost se dělí s jinou školou. V případě lyžařských kurzů jsou výhodnější podmínky
pro větší skupinu – ubytování atd. Organizací je zatížena pouze jedna škola.
Zpočátku šlo o nutnost. Například kamenická škola přišla s nabídkou ve chvíli, kdy bylo jisté, že žáci
nenaplní kapacitu autobusu. Totéž platí při využití autobusu na plavecký výcvik do bazénu v Pelhřimově. Po dobrých zkušenostech došlo již ve fázi úvah ke kontaktování partnerů a dnes jde již o běžnou
praxi, jen se hlásí počty dětí.
V současné době venkovské školy uvažují o společném učiteli němčiny či fyziky na 2. stupni, o letním
střídavém provozu mateřských škol atd. Pro ty starosty nebo učitele škol, které forma spolupráce zaujala, můžeme pro rozjezd doporučit neformální spolupráci v podobě nabídky, kdy se partner poprvé
pouze „sveze“ a po pozitivní zkušenosti a prohloubení kontaktů dojde k další přirozené spolupráci. Dá
se očekávat, že s ubývajícím počtem žáků základních škol bude tento model převzat. Venkovské školy
tak mohou držet krok s městskými školami v pestrosti mimoškolních aktivit.

Kontakt:
• Ing. Blanka Veletová, obec Košetice, tel.: 724 180 812
• Bc. Jan Brožek, město Černovice, tel.: 776 286 416
Autorka článku:
Ing. Alžběta Kolářová
e-mail: a.kolarova@mestocernovice.cz
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Svazková škola Bez hranic
V roce 2014 na území správního obvodu ORP Rakovník zahájila svou činnost třetí svazková škola v České republice s názvem Základní škola a Mateřská škola Bez hranic. Byla zřízena na území čtyř obcí – Řevničov, Mšec,
Tuřany a Srbeč, přičemž obec Tuřany nepatří do správního obvodu ORP Rakovník. To dokazuje, že meziobecní
spolupráce nemusí být limitovaná hranicemi jednotlivých ORP.
Základní škola a Mateřská škola Bez hranic byla zřízena Dobrovolným svazkem obcí Bez hranic, který vznikl 17. října
2013. Svazek má právní formu zájmového sdružení právnických osob a svazků obcí vedeného Krajským úřadem Středočeského kraje. Svazková škola zahájila činnost 1. ledna 2014. Jedná se o třetí založenou svazkovou školu v České
republice. Do činnosti se zapojily ZŠ Řevničov, MŠ Řevničov, ZŠ Mšec, MŠ Mšec, ZŠ Tuřany, MŠ Tuřany a MŠ Srbeč.
Všechny tyto školy jsou zřizované obcemi.
Prvotní impuls k založení svazkové školy vzešel od mšecké základní školy. Hlavním cílem bylo zefektivnit školství
v daném regionu, a to jak z hlediska finančních úspor, tak z hlediska vzdělávání žáků. Finanční úspory jsou především v oblasti účetních služeb, počítačových sítí, mezd vedoucí jídelny, školení BOZP atd., kdy se náklady rozdělí
mezi všechny přidružené školy. Dále se změnila organizační struktura školy – bývalé ředitelky se staly vedoucími
odloučených pracovišť, ředitelka je pro celou svazkovou školu jedna, byly zřízeny funkce zástupkyně předškolního
vzdělávání a zástupkyně prvního a druhého stupně.
V současné době je projekt ve fázi mapování práce jednotlivých pracovišť, mapování kvality výuky a školních vzdělávacích programů i hledání, co a jaké pracoviště dobře umí.
Do budoucna by svazková škola chtěla zřídit školní klub, který by obsáhl kroužky a další mimoškolní aktivity a přípravnou třídu, která by usnadnila lepší zařazení do škol pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky.
Svazková škola má mnoho výhod. Mezi ty nejzásadnější patří:
• Zvýšení kvality vzdělávání;
• Snížení provozních nákladů;
• Flexibilnější reagování na demografické výkyvy;
• Snížení administrativní zátěže vedoucích odloučených pracovišť;
• Konec soupeření mezi školami;
• Vyburcování škol k větší aktivitě;
• Snazší stanovení pracovních úvazků pedagogů;
• V době letních prázdnin je zajištěn chod mateřské školy;
• Svazková škola může být cestou, jak zabránit rušení škol
v malých obcích.

Při zakládání svazkové školy se samozřejmě mohou
objevit i určité překážky a komplikace. Svazková
škola Bez hranic se potýkala se složitostí procesu
transformace škol, k níž je třeba vysokého nasazení a správné koordinace. Je potřeba vytvořit velké
množství smluv, novou zřizovací listinu atd. První
grant se svazkové škole Bez hranic nevydařil, avšak
poté, co Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vytvořilo grant speciální pro účely vytvoření
svazkové školy, se jí podařilo na grant dosáhnout.
Důležité je proces transformace škol ve svazkovou
detailně vysvětlit všem zainteresovaným skupinám
(představitelům obcí, pracovníkům škol, rodičům
dětí apod.). Především vyzdvihnout její výhody
a odvrátit tak možné pochybnosti.
Hlavními očekávanými přínosy svazkové školy je
pružnější reagování na výkyvy počtu žáků v jednotlivých obcích, kvalitnější vzdělávání a lepší přístup
k dotacím a projektům.
Kontakt:
• Mgr. Šárka Vondrová,
ředitelka svazkové školy
e-mail: vondrova@skolabezhranic.cz
tel.: 736 472 811
Autorka článku:
Bc. Patricie Kovářová,
pracovnice pro analýzu a strategii
e-mail: kovarova@rakovnicko.info
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Sociální služby
Stáří pod Zemskou branou v centru Pastvin
Výstupem projektu je výstavba dvaceti pěti bytů v domě zvláštního určení v regionu Pod Zemskou branou. Dům
je umístěn v centru obce Pastviny v bezprostřední blízkosti Pastvinské přehrady. Byty jsou určeny především pro
stálé ubytování seniorů, případně invalidních důchodců z obcí v okolí Pastvinské přehrady.
Projekt je od samého začátku investicí a majetkem svazku obcí Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou, jehož členy
jsou obce Pastviny, České Petrovice, Klášterec nad Orlicí a Kunvald.
Investice do domu dosáhla celkově téměř 30 mil. Kč. Svazek obcí získal z programu MMR ČR „Podpora výstavby podporovaných bytů“ dotaci ve výši 20 mil. Kč, zbývající část nákladů byla pokryta úvěrem na dobu 20 let. Vedle běžných obtíží
při realizaci stavby proběhla náročná jednání s peněžními ústavy o poskytnutí úvěru a také s jednotlivými obecními
zastupitelstvy při schvalování úvěru. Další překážkou bylo nalezení vhodného subjektu k provozování pečovatelské péče
za přijatelných podmínek.
Přínosem projektu je nabídka občanům obcí sdružených ve svazku obcí, kteří jsou v seniorském věku, možnosti strávit
tuto část svého života v regionu, kde žili celý život. Dům je velmi dobře dopravně dostupný a nájemníci domu mohou
využívat všechny nabízené úkony pečovatelské služby. Dům je od samého začátku plně obsazen a zájemci jsou zařazováni do pořadníku. V nájemních bytech žijí jak jednotliví senioři, tak manželské páry.
Dům s pečovatelskou službou v Pastvinách je v provozu již 9 let. Větší část nákladů provozu (dluhová služba, pečovatelská služby, opravy) je hrazena z nájemného, přesto obce musejí částečně tyto náklady dofinancovávat (celkem se
jedná o několik set tisíc korun ročně). Investice byla pro takto malý svazek velmi vysoká a bez dotace nerealizovatelná.
Problémem je také nedostatečný zájem o pečovatelské úkony. Je evidentní, že někteří obyvatelé řešili jen svoji problematickou bytovou situaci. Poskytování pečovatelské služby v objektu bylo podmínkou dotace a na tuto službu nyní musí
vlastník domu, tedy svazek obcí, částečně doplácet. Závazkem je také průběžná péče o budovu a náklady související
s touto péčí. Po splacení úvěru však bude celý provoz samofinancovatelný s očekáváním mírného zisku.
Svazek obcí Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou nemá s projektem jiné plány, než ho nadále provozovat jako dům
s pečovatelskou službou. Budoucím přínosem projektu je zejména zajištění nabídky bydlení pro seniory obcí v regionu
včetně poskytování pečovatelských služeb.

16

Kontakt:
• Bc. Dita Kůrková, pečovatelská služba
web: www.bdpspastviny.cz, tel.: 604 726 708
• RNDr. Antonín Fiala, manažer svazku obcí
e-mail: fiala@redea.cz, tel.: 603 874 843

Autor článku:
RNDr. Antonín Fiala, manažer svazku obcí
e-mail: fiala@redea.cz, tel.: 603 874 843

Zaměstnávání sociálně znevýhodněných obyvatel na veřejně
prospěšné práce v regionu Písecko
V regionu probíhá dlouhodobá spolupráce obcí (prostřednictvím Svazku obcí regionu Písecko) s Úřadem práce ČR (kontaktní pracoviště Písek a Milevsko) v oblasti zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob na veřejně prospěšné práce
v obcích. Svazek obcí regionu Písecko již od roku 2008 každoročně zaměstnává
minimálně sto pracovníků na tyto práce.

Zkušenosti s projektem jsou vesměs pozitivní, pracovníci v jednotlivých obcích zajišťují převážnou část prací v obcích spojených s péčí a údržbou majetku či veřejné
zeleně obce. Obce oceňují servisní činnosti svazku obcí (zajištění personální, mzdové a administrativní agendy související se zaměstnáváním pracovníků), protože tyto
činnosti zajišťuje pověřený pracovník svazku obcí.

Svazek obcí regionu Písecko zaměstnává pracovníky na veřejně prospěšné práce
(VPP), kteří zajišťují v jednotlivých obcích údržbu obce a péči o obecní majetek
(údržba zeleně, úklid obce atd.). Svazek obcí zajišťuje veškerou personální, mzdovou a administrativní agendu v rámci zaměstnávání pracovníků na VPP v obcích.

Do budoucna se předpokládá pokračování v projektu VPP, nabízejí se různé varianty
v této oblasti:
• Zachování, případně rozšíření stávající spolupráce s úřadem práce v oblasti zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob;
• Zavádění dalších nástrojů na podporu řešení zaměstnanosti a sociálního začleňování (například komunální sociální podnik).

Projekt realizuje Svazek obcí regionu Písecko ve spolupráci s úřadem práce (kontaktní pracoviště Písek a Milevsko). Úřad práce poskytuje svazku obcí příspěvek
v rámci aktivní politiky zaměstnanosti na zaměstnávání těchto osob. Do projektu je
zapojena většina obcí ze Svazku obcí regionu Písecko, z území ORP Písek i Milevsko.
Projekt pokračuje také v letošním roce, k poslednímu červenci 2014 byl počet zaměstnanců 137.
Přínosy:
• Úspora finančních prostředků z rozpočtů obcí - mzdové náklady na tyto pracovníky hradí ÚP. Veškerá agenda související se zaměstnáváním pracovníků je zajištěna prostřednictvím svazku obcí, tudíž ji nemusí řešit jednotlivé obce;
• Obce zajišťují pouze organizaci práce těchto pracovníků a dohled nad plněním
jejich pracovní činnosti;
• Zajištění údržby a vzhledu obcí / obecního majetku;
• Možnost pracovního uplatnění osob, které jsou obvykle obtížně umístitelné na
trhu práce.

Kontakt:
• Jaroslav Němejc, předseda svazku obcí
e-mail: razice@zlatyvrch.cz
tel.: 724 189 797
Autor článku:
Vladimír Drye
e-mail: drye.sorp@seznam.cz

Překážky, které bylo nutné překonat:
• Lidský faktor – v některých případech jsou zaměstnanci problémové osoby, které
se spíše vyhýbají práci, vyžadují dozor nad plněním práce;
• Finanční faktor – nejistá výše finančního příspěvku od úřadu práce;
• Legislativní faktor – předpisy pro zaměstnávání na VPP a z toho plynoucí obtížné
opakované zaměstnávání stejných již osvědčených pracovníků.

Inspirujte se z meziobecní spolupráce
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Dobrovolnictví „Čas pro druhé“
Dobrovolnický program Daniel a Gabriel zkvalitňuje život dětí a seniorů na Litomyšlsku. Dobrovolníci začlenění do programu Daniel pomáhají dětem s kvalitním vyplněním volného času, připravují
a realizují kreativní hry a aktivity pro děti, případně je individuálně doučují a poskytují tak možnost připravovat se na vyučování, dohánět zameškanou látku a plnit domácí úkoly.
V programu Gabriel dobrovolníci pomáhají seniorům, nemocným a hendikepovaným lidem zkvalitnit
a zpříjemnit život, zmírnit jejich osamělost, podporovat aktivitu a chuť do života. Aktivity zlepšují
mezigenerační vztahy, umožňují dobrovolníkům smysluplně trávit volný čas a posilují občanskou
pomoc ve společnosti.
Na základě pozitivní odezvy od veřejnosti a organizací, které dobrovolníky přijímaly, založila Farní charita Litomyšl v roce 2012 Dobrovolnické centrum k realizaci dlouhodobých dobrovolnických
programů a jednorázových akcí na pomoc dětem, zdravotně postiženým a seniorům. Proškolení
dobrovolníci zapojení do programu Gabriel pravidelně docházejí do zařízení Respitní péče Jindra,
DpS Sloupnice a LDN Litomyšl, kde pomáhají s vyplněním a zpestřením volného času seniorů. Dobrovolníci zapojení do programu Daniel směřují pomoc ke skupině nebo na skupinu dětí při vytváření
a realizaci kolektivních volnočasových aktivit nebo jednotlivé děti individuálně doučují. V rámci
tohoto programu dobrovolníci pomáhají v DDM Litomyšl, Naději Litomyšl, II. ZŠ Litomyšl a Speciální
škole Litomyšl.
Projekty Daniel a Gabriel jsou projekty vycházející z iniciativy Farní charity Litomyšl a nemají celorepublikový charakter. Projektu Daniel předcházel projekt Michael, kterým se nechali zaměstnanci
Farní charity Litomyšl inspirovat v Německu. Projekt Michael se zaměřoval především na přání
dítěte, jak by chtělo strávit volný čas a na rozdíl od současného projektu Daniel se vůbec nezaměřoval na doučování dětí. V projektu Michael se Farní charita setkala s počátečním nezdarem, a tak
se začala přizpůsobovat poptávce. Program Michael je v současné době stále aktivním programem.
Pokud by se našlo dítě, které by potřebovalo „staršího kamaráda“, tak Farní charita je připravena
mu ho dodat.
Aktivity v programech Daniel a Gabriel probíhají po celý rok, někdy s výjimkou prázdninových období. Dobrovolnické centrum zároveň vytváří krátkodobé akce pro veřejnost, které nepřesahují
svou délkou více než pár hodin v jednom kalendářním roce. Jedná se o akce jako Odpolední čtení
Máchova Máje na zahradě Respitní péče Jindra, Mikulášská nadílka, Festival deskových her, tradiční
Tříkrálová sbírka aj. V neposlední řadě zřizuje S.O.S. databázi dobrovolníků na pomoc při živelních
katastrofách.
Cílem Farní charity Litomyšl je zkvalitňování programů a jejich následné rozrůstání. Všechny přijímající organizace si pomoci dobrovolníků cení a hodnotí ji jako velmi přínosnou jak pro klienty, tak pro
zaměstnance. Ohlasem projektu je velká obliba dobrovolnictví, o čemž svědčí i nárůst hodin odpracovaných dobrovolníky. Konkrétně se jednalo o 351 hodin za rok 2012 a už 723 hodin za rok 2013. Do dlouhodobých dobrovolnických programů je zapojeno více než šedesát lidí. Desítky dalších jsou zapojeny do
jednorázových akcí. V případě tříkrálové sbírky se jedná až o stovky dobrovolníků.
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U projektu Michael se realizátoři potýkali s nedostatkem dětí, ačkoli měli dostatek dobrovolníků. Proto vznikl program Daniel, který
se zaměřil nikoliv na volnočasové aktivity dle přání dětí, ale na
doučování, které je v současně pro mnohé rodiny drahou finanční
záležitostí. Pedagogové ve školách „vytipovávají“ jedince s učebními problémy, kterým je následně doporučen program.
Vzhledem k tomu, že je v Litomyšli VOŠP a SPgŠ Litomyšl, tak dobrovolníci pochází ve větší míře z této školy. Volnočasové aktivity jsou
tak zejména záležitostí Domova dětí a mládeže v Litomyšli a Nízkoprahového centra Naděje v Litomyšli, kam také dochází dobrovolníci
organizovaní v Dobrovolnickém centru Farní charity Litomyšl.
Do budoucna Dobrovolnické centrum plánuje rozšířit počet organizací přijímajících dobrovolníky, zvýšit počet dobrovolníků a prohloubit systém péče o ně. Chce také nadále rozšiřovat povědomí
veřejnosti o dobrovolnictví jako o principu vzájemné a nezištné
mezilidské pomoci.
Projekty Gabriel a Daniel poskytují pomoc nejvíce ohroženým skupinám, kterými jsou senioři a děti. Primárně je aktivita centra
směřována do Litomyšle, kde je nejvíce školských i přijímajících
zařízení a kde má Farní charita Litomyšl sídlo. Cílem Dobrovolnického centra je rozšíření, a pokud by některá z obcí projevila zájem
o služby Dobrovolnického centra, pak se nebude vyhýbat spolupráci. V červenci 2014 se například jednalo o dobrovolnické činnosti
projektu Gabriel mimo území správního obvodu ORP Litomyšl, a to
konkrétně v Zařízení sociální péče Choceň.
Kontakt:
• Lucie Šteflová a Jakub Mašek, koordinátoři dobrovolníků
Farní charita Litomyšl, Bělidla 392, 570 01 Litomyšl
web: www.litomysl.charita.cz
e-mail: charita-kancelar@lit.cz, tel.: 461 619 183
Autorka článku:
Ivona Janecká, e-mail: janecka@ceskomoravskepomezi.cz

Spolupráce obcí na Jablonecku se vyplácí i v oblasti sociálních služeb
Komunitní plánování sociálních služeb v Jablonci nad Nisou funguje od roku 2008, kdy
došlo k sestavení I. Komunitního plánu. II. Komunitní plán na období 2012-2015 byl
sestaven již pro širší oblast Jablonecka. Do společného komunitního plánování se zapojilo deset z jedenácti obcí správního obvodu. Jednotlivé pracovní skupiny se scházejí
pravidelně každý měsíc a jejich členové se mimo jiné podílejí na tvorbě ročních akčních plánů. Právě prostřednictvím těchto plánů je možné sledovat potřebnost a efektivitu poskytovaných sociálních služeb v území.
Komunitní plánování na Jablonecku funguje i díky pevné organizační struktuře. Členy řídicí
skupiny jsou vedle koordinátora komunitního plánování také zástupci jednotlivých pracovních skupin a obcí. Pracovní skupiny jsou čtyři – pro seniory, pro zdravotně znevýhodněné,
pro rodinu, děti a mládež a pracovní skupina pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Poskytovatelé sociálních služeb a zástupci obcí se pravidelně v těchto pracovních skupinách scházejí. Ty jsou otevřené pro všechny, kteří se chtějí na plánování sociálních služeb
v regionu podílet. Stačí se přihlásit u koordinátorky.
Díky komunitnímu plánování byl ve spolupráci s krajským úřadem sestaven katalog poskytovatelů sociálních služeb, který se pravidelně aktualizuje. Katalog je k dispozici u lékařů,
sociálních pracovníků na úřadech i poskytovatelů služeb. V přirozeném centru regionu,
v Jablonci nad Nisou, je poskytována většina služeb v sociální oblasti. Díky poznatkům
z komunitního plánování v celém regionu začala příspěvková organizace města Centrum
sociálních služeb (CSS) Jablonec nad Nisou poskytovat jak terénní, tak pobytovou pečovatelskou službu nejen občanům v Jablonci, ale na základě dohody se starosty i v okolních
obcích. Dohody s CSS mají uzavřené obce Janov a Bedřichov.

Proces plánování sociálních služeb je na Jablonecku nastaven velmi dobře,
komunitní plán zahrnuje hlavní cílové skupiny a ve správním obvodu ORP je
poskytováno široké spektrum služeb sociálního charakteru. Naopak služby,
které v regionu chybí, jsou dobře dostupné v nedalekém krajském městě Liberci. V některých případech ale ještě vázne pružný, efektivní přenos informací mezi poskytovateli služeb a samosprávami. Právě společné komunitní
plánování je dobrou příležitostí pro prohloubení vzájemné spolupráce mezi
poskytovateli, zlepšení komunikace a informovanosti mezi nestátními neziskovými organizacemi, Libereckým krajem i mezi městy a obcemi.
Od dobře zpracovaného komunitního plánu mohou obce i poskytovatelé sociálních služeb očekávat větší šance na získání financí z evropských zdrojů i ze
státního rozpočtu. Velkým přínosem je, že město Jablonec jako přirozené administrativní i společenské centrum regionu na sebe vzalo roli koordinátora.
Kontakt:
• Mgr. Simona Hušková, koordinátorka komunitního plánování
e-mail: huskova@mestojablonec.cz
Autorka článku:
Markéta Hozová, e-mail: hozova@mestojablonec.cz

Pro obyvatele okolních obcí je otevřená také možnost využít odlehčovací službu. Tu provozuje rovněž CSS v jednom z městských domů zvláštního určení od srpna 2012. Odlehčovací
služba nabízí rodinám, které pečují o své blízké, možnost odpočinku a přebírá péči v době,
kdy rodinní příslušníci odjíždějí na dovolenou nebo se nemohou dočasně o svého seniora či
zdravotně postiženého příbuzného postarat z jiných důvodů. „Odlehčovací službu vnímám
jako prevenci dlouhodobých pobytů v sociálních zařízeních. Služba podobného typu by
v širokém spektru sociálních služeb poskytovaných v Jablonci rozhodně neměla chybět.
Prioritně je určena obyvatelům Jablonce, ale nabízíme její využití i občanům okolních
obcí,“ usmíval se při jejím otevření primátor Jablonce Petr Beitl.
„Pro zkvalitnění a naplnění záměrů komunitního plánu by bylo přínosem, kdyby se do
komunitního plánování aktivně zapojili i starostové dalších obcí. Komunitní plán je sestaven pro celý správní obvod ORP Jablonec nad Nisou, reálně se však do plánování zapojili
pouze starostové Bedřichova a Janova,“ konstatuje koordinátorka komunitního plánování
Simona Hušková.

Inspirujte se z meziobecní spolupráce
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Dům s pečovatelskou službou Škrdlovice – cílem není služba, ale člověk
Subregion Velké Dářko vybudoval, provozuje a poskytuje v malebné obci Škrdlovice dům s pečovatelskou službou. Posláním pečovatelské služby je poskytovat podporu a pomoc osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a dále lidem, kteří se ocitli v obtížné sociální
situaci.
Subregion Velké Dářko je dobrovolný svazek obcí, který má celkem sedm členů. Členy tohoto svazku
jsou Škrdlovice, Světnov, Cikháj, Polnička, Karlov, Vojnův Městec a Radostín. Mezi hlavní aktivity
svazku patří zejména dobrovolná spolupráce členských obcí v oblasti sociální péče, péče o vzhled
a čistotu obcí, zabezpečování dodávky pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, zabezpečování
veškerých komunálních služeb, podpora rozvoje cestovního ruchu a řešení dopravní obslužnosti ve vymezených katastrálních územích spravovaných členskými obcemi.
Škrdlovice je obec, která se nachází ve středu mezi členskými obcemi Subregionu Velké Dářko. Výhodou umístění domu s pečovatelskou službou v obci je, že většina klientů je z členských obcí, kteří se
navzájem znají, čímž nejsou zpřetrhány sociální vazby s okolím tak, jako když by tito lidé byli anonymně umístněni v obdobném zařízení ve městě. V tomto domě s pečovatelskou službou se potkávají
nejen sousedé ze vsi, ale i z blízkého okolí. Významná je zde i spolupráce dětí ze Základní a Mateřské
školy Škrdlovice s klienty Domu s pečovatelskou službou Škrdlovice při udržování tradic života na
vesnici, kdy jsou pořádány různé tvořivé dílny a výstavy. Díky těmto všem aspektům mohou klienti
v domě s pečovatelskou službou v klidu dožít.
Pečovatelská služba je jednak poskytována v domácnostech klientů v bytech domu s pečovatelskou
službou a dále i v dalších prostorách budovy, a to na základě individuálních potřeb klientů s úsilím
o zachování jejich vlastní soběstačnosti tak, aby mohli žít důstojně a zapojovat se do běžného života.
Tato služba je poskytována 24 hodin denně, a to 365 dní v roce, čímž je zabezpečena péče o klienta
i v případě, že se zhorší jeho zdravotní stav nebo se změní jeho schopnost se o sebe postarat. Tím
pádem se minimalizuje stresová situace ze stěhování, která jinak pod vlivem obav ze změny prostředí a okolí může vést až k předčasné smrti. Dům s pečovatelskou službou Škrdlovice mnohdy supluje
zařízení typu domova pro seniory.
Posláním pečovatelské služby je vést klienta k samostatnosti, rozvíjet jeho schopnosti při sebeobsluze a při péči o jeho domácnost, vést klienta ke schopnosti řešit situaci vlastními silami. Službu lze
kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele. Kapacita Pečovatelské služby Subregionu Velké
Dářko je dvacet sedm klientů terénních služeb a deset klientů ambulantních služeb.
Cílem pečovatelské služby je oddálení, případně vyloučení, potřeby ústavní sociální péče. Klient, který má možnost zachovávat v maximální možné míře svoje schopnosti, dovednosti a zvyklosti, udržuje
sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím a má vytvořeny podmínky pro seberealizaci.
S ohledem na zdravotní stav a míru soběstačnosti tak uplatňuje svoji vlastní vůli (aktivní rozhodování,
spoluúčast při přijímání úkonů pečovatelské služby a využívání tělesných a duševních schopností).
Cílovou skupinou jsou osoby od 65 let věku a lidé s tělesným postižením od 40 let věku.
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Nevýhodou provozu je velká finanční náročnost. Financování je zajištěno z prostředků Subregionu Velké Dářko, potažmo z příspěvků
členský obcí.
Subregion Velké Dářko tím, že zřizuje sociální služby, je významným zaměstnavatelem především žen v obci Škrdlovice a okolí. Při
demografické prognóze stárnutí populace a již nyní neuspokojené
poptávce po bydlení v tomto domě se uvažuje o navýšení kapacity
Domu s pečovatelskou službou Škrdlovice zhruba o deset až patnáct
bytových jednotek.

Kontakt:
• Ivan Hořínek, předseda svazku
e-mail: starosta@skrdlovice.cz, tel.: 602 420 987
• Jindřiška Vábková, ředitelka sociálních služeb
e-mail: dps.skrdlovice@seznam.cz, tel.: 566 654 641
Autoři článku:
• Realizační tým ORP Žďár nad Sázavou
e-mail: moszdar@gmail.com
• Ivan Hořínek, starosta obce Škrdlovice a předseda svazku
e-mail: starosta@skrdlovice.cz

Třídění elektroodpadu ve Velkých Hošticích jako inspirace pro sociální podnikání
Chráněná technická dílna, kterou provozuje Charita Opava, se nachází v obci Velké Hoštice. Činnost
zahájila v roce 2002 a zaměřuje se na zpracování klasických i nebezpečných odpadů, zejména pak
elektroodpadu. Zaměstnanci dílny, kterých je v současné době třicet, jsou především lidé se zdravotním postižením.
Důvodem zřízení a otevření tohoto typu pracoviště byla sílící potřeba vytvořit pracovní příležitosti pro
těžce zaměstnatelné lidi a zároveň potřeba vyššího dotříďování odpadů, především pak elektroodpadu.
Cílem je poskytovat řádné zaměstnání občanům ze znevýhodněného prostředí a seznámit širší veřejnost s užitečností těchto pracovišť s ohledem na ekologii. Dílna se zaměřuje na zpracování klasických
i nebezpečných odpadů, zejména elektroodpadu, a nabízí skartaci dokumentů včetně jejich odvozu.
Přispívá tak k řešení problému ekologické likvidace odpadů v celém opavském regionu.
Cílem dílny je zajistit efektivní výrobní program s optimálním ekonomickým výsledkem, který zajistí
do budoucna další investiční stavební rozvoj, investice do technologií, vybavení provozu, na vzdělávání
zaměstnanců či ochranu životního prostředí.
Přínosem je nejen zpracovávání elektroodpadu z okolních obcí nebo od soukromých dodavatelů, ale
i zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Dílna se může do budoucna stát inspirací pro
vytvoření sociálního podniku v oblasti třídění odpadů, dotříďování a také vést ke zvýšení zaměstnanosti
obtížně zaměstnatelných obyvatel malých obcí.

Kontakt:
• Charita Opava, Chráněná technická dílna
Zámecká 68, 747 31 Velké Hoštice
e-mail: chtd@charitaopava.cz, tel.: 553 764 057
web: www.charitaopava.cz
Autoři článku:
realizační tým ORP Opava, e-mail: mos@masopavsko.cz

Inspirujte se z meziobecní spolupráce
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Odpadové hospodářství
Společná firma měst a obcí na Pelhřimovsku SOMPO nakládá s odpady
Na území okresu Pelhřimov vznikla akciová společnost SOMPO, a.s., jejíž akcie 100% vlastní města a obce
tohoto okresu. Společnost zajišťuje služby v oblasti odpadového hospodářství.
Firma SOMPO, a.s. vznikla 21. ledna 1998 jako nástupnická společnost sdružení obcí a měst pro hospodaření
s odpady. Sdružuje sto sedmnáct členských obcí okresu Pelhřimov a spádových oblastí sousedních okresů, které
jsou 100% vlastníci. Prostřednictvím volených zástupců do představenstva a dozorčí rady spolurozhodují o její
celkové činnosti a dalším rozvoji.
Společnost poskytuje komplexní služby v oblasti nakládání s odpady jak pro své akcionáře (města a obce), tak
pro průmyslové i zemědělské podniky a živnostníky. Pro zajištění kvalitního poskytování služeb je vybavena
dostatečným vlastním i smluvně vázaným technickým zázemím.
Svoz komunálního odpadu firma zajišťuje jednak vlastními svozovými vozy a také se smluvními partnery –
Technické služby Humpolec s.r.o. (oblast Humpolecko) a Jiří Netoušek (oblast Počátecko, Žirovnicko). Veškerý
směsný komunální odpad putuje do zařízení společnosti, centrální skládky odpadů v Hrádku u Pacova (ORP
Pacov), a to buď přímo svozovou technikou, nebo s pomocí kontejnerů, které se nachází na překládacích stanicích v Humpolci a Počátkách.
Svoz separovaných odpadů (papír, plast, sklo, nápojový kartón) zajišťuje společnost vlastními prostředky a odpady jsou sváženy na dotřiďovací linku v Hrádku u Pacova (papír, plast, nápojový karton) a na složiště v Hrádku
u Pacova (sklo).
Ve středisku Hrádek u Pacova dále funguje sběrna a sklad nebezpečných odpadů a vyřazených elektrospotřebičů. Mimo jiné dvakrát ročně firma SOMPO, a.s. organizuje pro menší obce mobilní svoz nebezpečných odpadů
a vyřazených elektrozařízení. V dané oblasti je také prodejní sklad odpadových nádob různých rozměrů a barev, které nabízí ve vysoké kvalitě za rozumné ceny.
V systému jsou zapojeny i členské obce provozující sběrné dvory odpadů, kompostárny odpadů a další potřebná zařízení. Společnost se stará i o osvětu občanů v oblasti třídění odpadů – pořádá exkurze na třídící lince,
skládce a překladištích odpadů, vydává letáky o tom, jak třídit odpad, vykupuje papír ze škol, zprostředkovává
komunikaci mezi firmou EKO-KOM a.s. a obcemi, domlouvá bezplatný pronájem kontejnerů na separaci atd.
Společnost sdružuje 117 členských obcí okresu Pelhřimov a spádových oblastí sousedních okresů, které jsou jejími 100% vlastníky. Je plně funkční a soběstačná. Dokonce dochází k projevům zájmu o opětovné přijetí obcí,
které odstoupily ze sdružení na začátku jeho vzniku (obce Včelnička a Bohdalín).
Celý systém funguje na bázi solidarity velkých obcí s obcemi malými, a tím umožňuje kvalitní a celoplošné
zajištění svozu a nakládání s odpady. Společnosti se koncepčním řešením snaží o minimalizaci vzniku černých
skládek, zvyšování podílu vytříděných komunálních odpadů a o jejich další využití apod. To vše tak, aby byly
dodrženy legislativní požadavky na nakládání s odpady.
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Proč SOMPO, a.s. a ne nadnárodní společnost?
• Řeší problémy při nakládání s odpady v krátkém časovém rozmezí;
• Zaměstnává ve vyšším managementu osoby z daného
regionu, které mají k území vztah;
• Poskytuje zástupcům zúčastněných obcí přehled o veškerém dění v této společnosti;
• Jsou vyslyšeny problémy i těch nejmenších obcí zapojených do systému;
• Společnost zajišťuje infrastrukturu k nakládání s odpady tak, aby byly malé dopravní vzdálenosti mezi
místem produkce odpadů a zařízeními, ve kterých se
odpady upravují k dalšímu využití, využívají nebo se
odstraňují.
Jako vše i zrod této organizace (sdružení obcí a měst pro
hospodaření s odpady) provázely komplikace. Patřil mezi
ně mimo jiné výběr vhodné lokality k vybudování centrální skládky a překladiště odpadů (výběr území, názory
občanů a představitelů obcí apod.), odstoupení velkých
měst ze sdružení (Pelhřimov, Kamenice nad Lipou), nebo
zajištění nemalých finančních prostředků aj.
V tomto ohledu je velice důležitá komunikace se zástupci jednotlivých obcí i se samotnými občany, vysvětlení
problematiky odpadového hospodářství v dané oblasti
a poukázání na výhody provázející meziobecní spolupráci. Je důležité upozornit i na nevýhody takovéhoto
spojení (sladění různorodosti názorů a potřeb území). Je
nanejvýš vhodné přistupovat ke všemu otevřeně a nezkreslovat žádná fakta.
Směr, který v současné době společnost sleduje, je zajistit větší množství vytříděných odpadů, které by v budoucnu zpracovávala plánovaná moderní dotřiďovací
linka. Případně se plánuje vybudovat zařízení na dotřiďování směsného komunálního odpadu.

Nebezpečný odpad řeší na Plzeňsku společně… a levněji
Jednotné výběrové řízení na zajištění svozu nebezpečného odpadu přineslo nejen řád v nakládání
s odpadem na jižním Plzeňsku, ale především výrazně snížilo cenu.
Přínos SOMPO a.s. byl, je a bude nesporný a velice důležitý. Odpady totiž budou lidé produkovat neustále a prostřednictvím této společnosti obce mohou nejen řídit
sběr a nakládat s odpady, ale jsou také srozuměny s tím,
kam odpad putuje a jak se s ním dále nakládá.
Kontakty:
• Jiří Zenáhlík,
předseda představenstva a ředitel společnosti
SOMPO, a.s., e-mail: zenahlik@sompo.cz
• Bc. Lukáš Vlček DiS,
místopředseda představenstva a starosta Města Pacov
e-mail: starosta@mestopacov.cz
• Ostatní členové představenstva a dozorčí rady
(většinou starostové členských obcí)
web: wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_or.cgi?ico=
25172263&jazyk=cz&xml=1
Autor článku:
Ing. Radek Lapáček, e-mail: i.rl@tiscali.cz

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství vznikl v roce 2006. Za hlavní úkol má zabezpečit společný a koordinovaný postup obcí v odpadovém hospodářství a při realizaci projektů v oblasti
nakládání s nebezpečnými odpady.
V současné době svazek sdružuje celkem 83 obcí různé velikosti a z různých ORP. V roce 2013 hospodařil
s objemem financí na výdajové straně ve výši 970 tis. Kč. Majetek svazku vzniká vložením členských
podílů členů svazku a jeho další hospodářskou činností. Výše každoročního příspěvku členských obcí do
svazku se stanovuje podle počtu obyvatel vždy k 1. lednu příslušného roku. Členské příspěvky, popřípadě
přijaté neinvestiční dotace, se využívají na úhradu nákladů spojených s nebezpečným odpadem. K dohodnutému mobilnímu svozu dochází zpravidla dvakrát ročně.
Společný postup vede tomu, že obce snáze plní povinnost danou zákonem o odpadech, která zní: minimálně dvakrát ročně zajišťovat sběr nebezpečných odpadů v obci. Svazek tak zajišťuje pro obce, které
nemají sběrný dvůr, případně pro vzdálenější místní části, svoz nebezpečného odpadu.
Výběrové řízení na firmu zajišťující svoz nebezpečného odpadu probíhalo na úrovni svazku. Podařilo se
tak uspořit náklady v řádech desítek procent ve srovnání s původními jednotlivými smlouvami. Jednotný
a koordinovaný postup se vyplatil a členové výkonné rady věří, že se do budoucna podaří nasmlouvat
i jednotný svoz komunálního odpadu
Kontakt:
• Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství
Čižická 133, 332 09 Štěnovice,
web: www.odpadyplzenjih.cz

Autorka článku:
Jaroslava Kypetová, město Dobřany
e-mail: kypetova@dobrany.cz

Inspirujte se z meziobecní spolupráce
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Partnerství veřejného a soukromého sektoru v odpadovém hospodářství
na Přeloučsku
Společný postup obcí v ORP Přelouč ve Svazku obcí Přeloučska zajišťuje obcím silné postavení směrem
ke svozové společnosti a jejím službám. Společné a neizolované řešení přináší obcím řadu výhod. Jednou
z nich je podíl obcí na zisku z dividend svozové společnosti. Svozovou společnost pro svoz odpadu mají
tedy všechny obce stejnou. Spolupráce obcí s jejich podílem na zisku ve svozové společnosti znamená
kvalitnější a efektivnější služby v odpadovém hospodářství.
V ORP Přelouč vznikl již v roce 1993 Svazek obcí Přeloučska (SOP), jehož hlavním předmětem činnosti je spolupráce členských obcí v oblasti hospodaření s komunálními odpady. Zakládajícími členy SOP bylo 26 obcí. SOP
měla od roku 1995 do roku 2014 celkem 57 stálých členů (obcí), z toho 38 obcí je z ORP Přelouč (66 % všech
členských obcí SOP), ostatní obce jsou z jiných ORP (ORP Pardubice, ORP Kolín a ORP Kutná Hora). Přesah je
zde tedy i do jiného kraje – Středočeského.
V roce 1994 vznikla společnost SOP a.s., jež je svozovou společností všem členským obcím Svazku obcí Přeloučska a také třem nečlenským obcím. Nečlenské obce nemají výhody plynoucí z členství.
Akcionáři společnosti SOP a.s. jsou Svazek obcí Přeloučska (40% podíl na zisku SOP a.s.) a Marius Pedersen, a.s.
(60% podíl na zisku SOP a.s.).
Obce se v rámci Svazku obcí Přeloučska pravidelně schází, a to třikrát do roka, výkonný orgán SOP – Rada - jednou za dva měsíce. Ze strany SOP a.s. jsou obce informovány o hospodaření a dalších významných záležitostech
(ceně, množství odpadů dle obcí, možnosti zkvalitnění služeb atd.).
Všechny společně postupující obce mají stejnou cenu za uložení odpadu na skládku ve Zdechovicích. Vzhledem
k lepší vyjednávací pozici společně postupujících obcí ve Svazku obcí Přeloučska byla dojednána výhodnější
cena za uložení za jednu tunu směsného komunálního odpadu s tím, že pro ostatní subjekty je částka vyšší.
Členství ve Svazku obcí Přeloučska a jejich společný postup přináší řadu výhod:
• Podíl na zisku SOP a.s., tj. dochází k výplatě dividend členským obcím, kdy podíl na zisku závisí na počtu
obyvatel, vyplácí se jednou za čtyři roky, a to vždy v roce volebním – pro obce do 500 obyvatel jde o částku
v řádu desítek tisíc až 65 000 Kč, pro obce od 500 do 1 000 obyvatel je maximum 100 000 Kč, pro obce nad
1 000 obyvatel se výplata dividend pohybuje od stovek tisíc do 1 144 237 Kč v případě města Přelouč, které
má 9 057 obyvatel;
• SOP organizoval poskytnutí svozových nádob pro členské obce od společnosti EKO-KOM,a.s.;
• Došlo ke spolupráci mezi Mikroregionem Podhůří Železných hor (MPŽH) a SOP při pořízení svozových nádob
na bioodpad – MPŽH je pro své členské obce pořizoval na základě dotace;
• SOP má silnou pozici ovlivnit kvalitu a hospodaření svozové firmy – představitelé SOP jsou členy dozorčí rady
a představenstva SOP a.s., kontrolují a dohlíží na hospodaření a mají tak možnost ovlivnit cenovou politiku
firmy, tedy i cenu za svozové služby;
• SOP je díky podílu v SOP a.s. samofinancovatelný.
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Svazek obcí Přeloučska nikdy nebyl nositelem projektu, působí jako organizátor a rádce. SOP tak s Mikroregionem Podhůří Železných hor třeba spolupracoval
na zmiňovaném projektu pořízení svozových nádob na
bioodpad, kdy pomáhal s osvětou a přesvědčováním
obcí, aby projekt realizovaly. V podobném duchu SOP
spolupracoval na organizaci poskytnutí svozových nádob
pro členské obce od společnosti EKO-KOM, a.s., kdy se
smlouvy na nádoby uzavíraly mezi společností EKO-KOM,
a.s. a konkrétními obcemi.
SOP má plány nadále si udržet silné postavení směrem
ke svozové společnosti a mít tak lepší vyjednávací pozici
směrem ke kvalitě a efektivitě využívaných služeb v odpadovém hospodářství. Chce nadále plně využívat všech
výhod členství v SOP, které plynou pro obce.
Podstatou tohoto úspěšného PPP partnerství (partnerství
soukromého a veřejného sektoru) je skutečnost, že se
většího přínosu a efektivity pro veřejný sektor dosáhlo
využitím schopností a zkušeností soukromého sektoru
a rozdělením rizik mezi účastníky tak, aby každá strana
nesla takové riziko, které dokáže nejlépe řídit.
Kontakty:
• Bc. Irena Burešová, předsedkyně SOP
e-mail: irena.buresova@mestoprelouc.cz
• Ivan Hrůza, ředitel SOP a.s
e-mail: Ivan.Hruza@mariuspedersen.cz
Autorka článku:
Mgr. Jana Kuchyňková
e-mail: jana.kuchynkova@mestoprelouc.cz

Obce na Českobrodsku spojily síly a našly způsob, jak zefektivnit plnění
ohlašovacích povinností
V ORP Český Brod se domluvili představitelé pěti malých obcí na spolupráci s externím odborníkem, který
jim pomáhá s povinným elektronickým ohlašováním údajů o produkci a nakládání s odpady přes Integrovaný systém ohlašovacích povinností (ISPOP).
Od roku 2011 přešla na obce, stejně jako na všechny ostatní původce odpadů, povinnost podávat hlášení
o produkci a nakládání s odpady pouze elektronickou formou přes Integrovaný systém ohlašovacích povinností
(ISPOP). V malých obcích je neuvolněný starosta, který tuto funkci vykonává po svém zaměstnání. V lepším
případě má k ruce administrativní pracovnici. Při řešení každodenních problémů v obci a s přibývajícími povinnostmi, které jsou na obce kladeny, hledají starostové cesty, jak efektivně a přitom kvalitně splnit na ně
kladené povinnosti.
Několik obcí - Bříství, Břežany II, Černíky, Kounice a Tuklaty - v území ORP Český Brod se proto domluvilo a začalo využívat spolupráci s externím odborníkem, který jim pomáhá při elektronickém ohlašování údajů o produkci
a nakládání s odpady přes ISPOP. Má mimo jiné za úkol shromáždit a zpracovat podklady pro podání hlášení o nakládání s odpady, provést elektronické ohlášení, případně provést jeho opravy, až po závěrečné odsouhlasení.
Dobrovolná spolupráce obcí se opakuje již třetím rokem. Vede k ulehčení orientace v problematice, odstranění nedostatků a odeslání potřebných hlášení na „první pokus“. Pro celý projekt bylo naprosto nezbytné najít
správného odborníka, který má zájem obcím pomoci. Společných témat k řešení spolu s rozšiřováním využívání
ISPOP přitom přibývá. Spolupráce by tak měla v budoucnosti pokračovat. Už teď zvyšuje efektivitu práce vedení obcí a zlepšuje kvalitu hlášení.

Kontakt:
• Ilona Tučímová, odbor životního prostředí
MěÚ Český Brod, e-mail: tucimova@cesbrod.cz
Autorky článku:
• Ilona Tučímová, e-mail: tucimova@cesbrod.cz
• Alena Bauerová, KMOS, e-mail: alena.reit@seznam.cz
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Více odpadů – méně nákladů, aneb na Hostýnsku jdou společně
za efektivním hospodařením s odpady
Svazek obcí pro hospodaření s odpady vznikl v roce 1993 z iniciativy města Bystřice pod Hostýnem a dalších obcí. Má za cíl zajistit svoz a skládkování odpadu na zabezpečených skládkách. V současné době svazek sdružuje 59 obcí z regionů Holešovsko, Bystřicko, Hranicko a Lešeňsko. Zabývá se nejen nakládáním se
směsným komunálním odpadem, ale také tříděným, biologicky rozložitelným či nebezpečným odpadem.
Projekt realizuje dobrovolný svazek obcí (DSO) s názvem Svazek obcí pro hospodaření s odpady, který sdružuje
59 obcí. Jedná se o monotematický svazek v okolí města Bystřice pod Hostýnem, který funguje již od roku
1993. V roce 2001 se institucionalizoval v DSO. Do té doby byl zájmovým sdružením právnických osob. V roce
2001 založil svazek společnost s ručením omezeným s názvem A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o., kde má 99,92%
podíl svazek obcí, zbývající podíl má A.S.A. International Environmental Services GmbH. Nově vzniklá společnost převzala od roku 2001 provozování skládky a svoz odpadů.
Svazek realizoval tři projekty spolufinancované z OPŽP:
• Rozšíření separace odpadů ve Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem – šlo o pořízení
svozového vozidla včetně kontejnerů pro separaci skla a biologicky rozložitelných odpadů na území měst
a obcí Svazku;
• Rozšíření separace odpadů ve Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem – šlo o pořízení
sběrných nádob na separované odpady a svozového vozidla;
• Vybudování sběrného dvora a rozšíření kapacity kompostárny.
Přínosy projektu jsou výrazné pro všechny obce, jež jsou členy Svazku pro hospodaření s odpady. Jedná se
zejména o společný postup, společnou domluvu už při vzniku svazku, kdy se obce byly schopné dohodnout
a začít postupně budovat společnou zabezpečenou skládku s cílem zajistit svoz a uložení komunálního odpadu
z obcí. Nutno podotknout, že vznik společnosti A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o. přispěl k dalšímu rozvoji. Začal se
společně řešit sběr a svoz tříděného odpadu, jeho separace (kontejnery v obcích) a jeho svoz. To mělo velmi
pozitivní dopad na snížení množství směsného komunálního odpadu uloženého na skládku.
Od svého vzniku prošel svazek problematickými obdobími, která musel překonat. Například některé obce ze
svazku vystupovaly a zajistily si svoz a skládkování odpadu v jiných lokalitách. I přesto lze dnešní spojení 59
obcí hodnotit pozitivně.
Je zřejmé, že je třeba klást velký důraz na třídění odpadů. Ve směsném komunálním odpadu se často objevuje
odpad, který lze vytřídit – zejména plast, papír atd. Jako velmi nejistý aspekt pro další činnost a rozvoj se jeví
legislativa v ČR, konkrétně zákaz skládkování směsného komunálního odpadu od roku 2024. Není totiž připravena potřebná celorepubliková koncepce.
V rámci fungování svazku se osvědčila spolupráce obcí v oblasti odpadového hospodářství. Společný postup
zapojeným obcím přináší benefity v servisu svozu odpadu a při skládkování komunálního odpadu.
Svazek obcí plánuje pokračovat ve své práci. Jde především o skládkování komunálního odpadu, přípravu další
kazety pro rozšíření skládkování, případně výkup dalších pozemků na přípravu rozšíření skládkovacího pro-
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storu. To vše v závislosti na legislativních krocích vlády
ČR, případně Evropské unie. V současné době je vybaven
a otevřen nový sběrný dvůr. Zbývá dohodnout pravidla
odkládání odpadu, i nebezpečného, do sběrného dvora
a platbu od obcí za občany a jimi odložený odpad.
Společný postup obcí nejen v rámci odpadového hospodářství lze jednoznačně doporučit. Společné zájmy
a přístup jsou vždy benefitem pro zapojené obce a města, potažmo pro občany.
Kontakty:
• Ing. Pavla Krbálková
e-mail: pavla.krbalkova@seznam.cz
Autorky článku:
• Michaela Škrobánková
e-mail: skrobankova@hranickarozvojova.cz
• Ing. Marcela Tomášová
e-mail: tomasova@hranickarozvojova.cz

Systém separace a svozu odpadů v rámci SMO Vltava – společný projekt a dotace
SMO Vltava využilo spolupráce a jednotného přístupu členských obcí a města Týn nad Vltavou pro
vybavení kontejnery a nádobami na separaci odpadů v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Náplní projektu je dovybavení systému separace a svozu odpadů nádobami, kontejnery a technikou pro
sběrné dvory. Dále nákup speciálních kontejnerů pro svoz a přepravu bioodpadů vyžadujících hygienizaci
a nákup nádob na nebezpečný odpad. Žadatelem dotace na spolufinancování projektu bylo SMO Vltava,
zpracovatelem žádosti a realizace projektu nezisková organizace. Provozovatelem předmětu dotace je
na základě výběrového řízení svozová společnost. Spolufinancování projektu řešily obce tak, že si spoluúčast mezi sebou rozdělily podle počtu kontejnerů na jejich území.
Do projektu jsou zapojeny všechny obce svazku. Vltavotýnsko tvoří celkem dvanáct obcí, k nimž náleží
padesát dva místních částí. Jedná se o obce Bečice, Dobšice, Dolní Bukovsko, Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hosty, Chrášťany, Modrá Hůrka, Temelín, Týn nad Vltavou, Všemyslice a Žimutice. Je třeba
dodat, že celá oblast je spravována po reformě státní správy městem Týn nad Vltavou jako obcí stupně
III., pověřenou výkonem státní správy po zrušení okresních úřadů. Žije zde 7,5 % obyvatel okresu České
Budějovice na 15,36 % jeho rozlohy. Oblast zaujímá rozlohu 249,82 km2 a žije zde 13 397 obyvatel, tj.
hustota osídlení je 53,6 obyv./km2.
Projektová žádost byla zpracována a podána v roce 2008 a realizována v roce 2009. Momentálně už má
po době pětileté udržitelnosti.
Díky projektu se kapacita systému odděleného sběru zvýšila ze 430 tun na 520 tun vytříděného komunálního odpadu za rok, u nebezpečného odpadu (NO) došlo k navýšení ze 109 tun na 130 tun NO za rok.
Navýšení počtu sběrných nádob na tříděný komunální odpad bylo z 280 na 578 nádob, u nebezpečných
odpadů z dvou na čtyři sběrné nádoby. Nádoby byly pořízeny na základě výběrového řízení, po kterém
následovalo výběrové řízení na provozovatele systému svozu. Po ukončení projektu přešly nádoby do
majetku jednotlivých obcí.
Mezi hlavní překážky projektu patřilo řešení spolufinancování projektu, zejména proto, že ve SMO Vltava
jsou kromě města Týn nad Vltavou malé obce pouze s desítkami obyvatel. Dále byla řešena majetkoprávní
stránka věci a provozovatel předmětu dotace. Provozovatel byl vyřešen na základě výběrového řízení,
kterým po dobu udržitelnosti byla vítězná firma Rumpold – T s.r.o.
Osvědčilo se řešit podíl spoluúčasti projektu na základě počtu převzatých kontejnerů do jednotlivých
území obcí, provozovatele vybrat ve výběrovém řízení a provozováním pověřit odbornou firmu.
Systém spolupráce ověřený na základě projektu lze aplikovat pro pořízení kontejnerů na bioodpad, který
bude třeba povinně třídit od roku 2015. Od 1. dubna do 31. října kalendářního roku se to bude týkat minimálně bioodpadu rostlinného původu.
V současné době jsou kontejnery na území SMO Vltava plně využívány a v provozu. Lze předpokládat se
projekt rozšíří o kontejnery na další odpady, u nichž legislativa bude požadovat separaci.

Kontakt:
• Ing. Miroslav Jiříček,
Sdružení měst a obcí Vltava
e-mail: smovltava@centrum.cz
• Mgr. Klára Kratochvílová, MSc.,
zpracovatel projektu
e-mail: kratochvilova@vltavotynsko.cz
Autorka článku:
Mgr. Klára Kratochvílová, MSc.
e-mail: kratochvilova@vltavotynsko.cz
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Ostatní
Bezpečnost
Povodeň již obce na Holicku nezaskočí
Mnohé obce Holicka mají opakovaně problémy s rozlitím místních toků po intenzivních deštích. Dobrovolný
svazek obcí Holicka připravil projekt, který obcím zajistí okamžité a přesné informace o stavu hladin toků
a umožní rychlé varování místních obyvatel před velkou vodou. V rámci projektu budou v obcích mikroregionu vybudována bezdrátová vysílací zařízení včetně hlásičů a instalovány srážkoměry, sondy pro měření stavů
hladin a vodočetné latě.
Dobrovolný svazek obcí Holicka realizuje v obcích projekt protipovodňových opatření, jehož zásadní součástí je
vybudování varovného systému před povodněmi. Mikroregionem protékají dva hlavní toky - Ředický potok a Lodrantka, za běžného stavu nevelké říčky. Při intenzivních deštích se však stávají zuřícími řekami, které zaplavují
okolní pozemky a ničí majetek. Tato situace není bohužel nijak ojedinělá a obce i občané mají opakované zkušenosti s tím, co dovede velká voda.
Proto se svazek obcí rozhodl k realizaci opatření, která mají snížit a také omezit škody způsobené nenadálou povodní. Hlavní opatření k zamezení povodni spočívají především v budování poldrů a záchytných nádrží v horních
částech povodí toků. Realizují je příslušné obce. Svazek obcí si vzal za úkol vytvořit jednotný varovný systém,
který bude před velkou vodou vzájemně informovat obce mezi sebou, ale také důležité složky IZS a samozřejmě
také všechny občany. Do projektu jsou zapojeny všechny obce, kterých se povodňové nebezpečí týká, především
tedy Holice, Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Horní Ředice, Chvojenec, Ostřetín, Uhersko a Veliny. V těchto obcích
budou instalovány vysílací stanice s hlásiči a vodoměrné stanice, vždy dle potřeb konkrétní obce.
Projekt je spolufinancován ze zdrojů OPŽP a v současné době dochází k montáži jednotlivých prvků celého systému
v obcích. Celý varovný systém bude dokončen v září 2014 a ihned bude spuštěn do plného provozu.
Svazek obcí i jednotlivé obce si od nového systému slibují mnohem lepší informovanost o stavu hladin toků nebo
o povodňové situaci. Umožní jim to lepší spolupráci s hasičským záchranným sborem a především včasné informování a varování občanů před blížícím se nebezpečím.
Díky projektu „Realizace protipovodňových opatření pro Dobrovolný svazek obcí Holicka“ bude vytvořena jednotná a moderní infrastruktura pro vzájemné informování obcí a občanů o stavu hladin místních toků, především
při hrozbě povodní. Dojde tak k těsnějšímu propojení obcí, které budou moci koordinovaně řešit krizové situace
a vzájemně si vypomáhat při jejich řešení. Velký význam to má především pro obce ležící na stejném toku, kdy
včasná informace a okamžité opatření mohou zabránit velkým škodám.
Přestože se jedná o projekt s preventivním opatřením, kdy by všichni byli rádi, aby jeho využití bylo co nejmenší
(což by znamenalo zamezit povodním v mikroregionu), jistě lze v budoucnu očekávat velký přínos pro všechny
obce a občany.
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Kontakt:
• Mgr. Ladislav Effenberk,
předseda Dobrovolného svazku obcí
tel.: 466 741 201
e-mail: effenberk@mestoholice.cz
Autor článku:
Mgr. Jaroslav Špajs, manažer Dobrovolného svazku
obcí Holicka a pracovník pro analýzy a strategie
e-mail: spajs@ohgs.cz

Varovný a výstražný systém Mikroregionu Konicko
Realizace projektu „Varovný a výstražný systém Mikroregionu Konicko“ zajistila funkční
systém informování a varování občanů v dané oblasti a napojení na Integrovaný záchranný systém. V obcích Konice, Brodek u Konice, Lipová a Suchdol došlo k modernizaci
stávajícího drátového rozhlasu, který byl z převážné části zastaralý, ve velké míře neprovozuschopný či poruchový. Projekt zároveň odstranil nedostatky v pokrytí signálem
v „kmenových“ obcích i místních částech Hrochov a Seč (Lipová), Nová Dědina, Křemenec, Runářov, Čunín, Ladín (Konice), Lhota u Konice (Brodek u Konice), Jednov a Labutice (Suchdol).
Výstupem projektu je celkem 115 bezdrátových hlásičů, 388 nových moderních a úsporných
reproduktorů, čtyři moderní vysílací pracoviště, čtyři moduly k napojení na JSVV1, čtyři záznamníky zpráv a 5,3 km souvisejícího vedení.
Smyslem navrhovaného projektu bylo obnovit či zcela nově vybudovat systémy varování a informování občanů v rámci mimořádných událostí, napojení systémů na Integrovaný záchranný systém. Efekt realizace projektu má přesah i do oblasti běžného života - systém rovněž
umožňuje informovat obyvatele o kulturních, společenských, sportovních akcích apod., čímž
může přispět k rozvoji komunitních aktivit v místech realizace.
V rámci projektu žadatel - Mikroregion Konicko - zastupuje své čtyři členy: obce Konice,
Brodek u Konice, Lipovou a Suchdol. Projekt byl realizován od 1. prosince 2009 do 27. ledna 2012. Následně byla začátkem března 2012 podána závěrečná monitorovací zpráva se
závěrečnou žádostí o platbu. Prodloužila se doba realizace projektu oproti původnímu harmonogramu. Přípravná část projektu totiž trvala déle, než bylo v původním harmonogramu.
Samotná realizace běžela podle plánu bez větších problémů. V současné době běží udržitelnost projektu, kdy jsou jednou ročně pravidelně podávány monitorovací zprávy o zajištění
udržitelnosti projektu.

Kontakt:
• Mgr. Petr Vařeka,
místostarosta města Konice, předseda Mikroregionu Konicko
tel.: 582 401 402, e-mail: mistostarosta@konice.cz
• Ing. Mgr. Jitka Zahálková,
starostka obce Suchdol, místopředsedkyně Mikroregionu Konicko
tel.: 582 391 431, e-mail: obecsuchdol@volny.cz
Autorka článku:
Ing. Mgr. Jitka Zahálková, e-mail: obecsuchdol@volny.cz

Osvědčila se spolupráce více obcí v rámci Mikroregionu Konicko. Bohužel se do této spolupráce nemohly zapojit obce do 500 obyvatel, i když měly zájem. Úřad Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Morava sdělil, že je možné podat projekt jen pro členské obce, které
mají více než 500 obyvatel, i když žadatelem byl Mikroregion Konicko.
Varovný a výstražný systém velice dobře slouží. Udržitelnost pokračuje v pořádku. Dílo je
pojištěno.
Díky realizaci projektu se zvýšila bezpečnost pro obyvatele města Konice a obcí Brodek u Konice, Lipová a Suchdol, včetně všech jejich místních částí.

Inspirujte se z meziobecní spolupráce
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Spolupráce městské policie na Šlapanicku posiluje bezpečnost v obcích
Městská policie Šlapanice zajišťuje hlídky i v pěti přilehlých obcích. A od příštího roku chce službu rozšířit
o další obec. Na základě veřejnoprávních smluv a díky zavedení kamerového systému je tedy zajištěna
hlídková činnost v obcích. Obce za ni platí městu Šlapanice finanční úhradu. Meziobecní spolupráce snížila
náklady na městskou policii i kriminalitu.
Ze zákona má městská policie Šlapanice působnost pouze tam, kde byla obcí-městem zřízena, tedy na území
obce Šlapanice a místní části Bedřichovice (katastrální území města Šlapanice). Výjimky jsou možné pouze v
případě, že dojde k uzavření veřejnoprávní smlouvy města s některou obcí v rámci regionu a smlouvu schválí
Krajský úřad Jihomoravského kraje. Tak se tomu stalo od roku 2007 u obcí Podolí, Mokrá-Horákov, Hostěnice,
Jiříkovice, Blažovice a od roku 2015 i u obce Ponětovice. Městská policie (MP) Šlapanice má na území smluvní
obce stejná oprávnění jako ve Šlapanicích. Úkoly plní na základě smluvního požadavku, a to v oblasti dopravy,
veřejného pořádku, místních vyhlášek, nařízení aj.
Bezpečnost zajišťují v současné době čtyři strážníci a dva asistenti kriminality, jejichž pozice je specifická,
především hlídková. Prostředky na mzdy MP čerpá město z dotace na pracovní místo z úřadu práce v rámci
projektu Asistent prevence kriminality, který spadá pod Ministerstvo vnitra.
Od roku 2009 navíc bylo do území zmíněných šesti obcí zavedeno osm bezpečnostních kamer, které jsou spolu
provázány a jsou k dispozici strážníkům ve Šlapanicích. Kamery se podílejí na objasňování trestné činnosti
a formou prevence přispívají ke snížení kriminality v rizikových místech. Díky zavedení systému a posílení
městské policie dnes Šlapanice patří k obcím s nejnižší kriminalitou v okrese, ačkoliv se jedná o obec přilehlou
k Brnu, odkud se přenášejí rizikové jevy.
Osvědčená spolupráce by mohla díky projektu na podporu meziobecní spolupráce pokračovat formou rozšíření
působnosti obecní policie v rámci správního SO ORP Šlapanice. Obecní policie v Bílovicích nad Svitavou, Pozořicích i v Telnici by mohla být na základě smluv převedena pod hlavní služebnu ve Šlapanicích tak, že by došlo
ke koordinaci obecní policie v území. Počty strážníků by se ve stávajících služebnách navýšily, aby na základě
smluv mohly zajistit bezpečnost ve všech spádových obcích, které by projevily zájem. Náklady by se mohly
snížit díky projektu Asistent prevence kriminality. Asistenti by mohli zajišťovat většinu hlídek v terénu a spadali by pod služebny obecní policie. Velkou výhodou by byla výrazná úspora finančních prostředků díky dotaci
z Ministerstva vnitra. Podobně by mohlo dojít k rozšíření a propojení kamerového systému.
Kontakt:
• Městská Police Šlapanice, Nádražní 7, 664 51 Šlapanice
e-mail: mestska.policie@slapanice.cz
tel.: 544 228 865, 602 309 238
Autor článku:
RNDr. Filip Chvátal, koordinátor meziobecní spolupráce v ORP Šlapanice
e-mail: chvatal@slapanice.cz
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Cestovní ruch
Cyklobusem po krásách Kokořínska a Máchova kraje
Meziobecní spolupráce se uskutečňuje v rámci správní oblasti ORP Mělník a díky zapojení
obce Doksy dokonce překračuje hranice ORP. Projekt realizuje Sdružení obcí Kokořínska,
do něhož je začleněno šestnáct obcí: Hostín, Chorušice, Kadlín, Kanina, Kokořín, Lhotka,
Liblice, Lobeč, Mělnické Vtelno, Nebužely, Nosálov, Stránka, Střemy, Řepín, Velký Borek
a Vysoká. Dále pak města Mšeno a Mělník, také zmiňované Doksy a nově i Bělá pod Bezdězem a Bezděz ležící mimo území SO ORP Mělník. Finanční ztrátu z provozu cyklobusu
platí se svých rozpočtů členské obce a Krajský úřad Středočeského kraje.
Cyklobus na Kokořínsku a v Máchově kraji funguje od roku 2008, vždy v letní sezóně od 28.
června do 31. srpna, a to na dvou linkách: Mělník – Kokořín – Mšeno a Mšeno – Doksy – Bělá
pod Bezdězem. Službu v oblasti zajišťuje Renault Master s přívěsem pro přepravu jízdních
kol. Do přívěsu se vejde dvacet jízdních kol.
Projekt se rozšiřuje podle požadavků obcí. Průběžně se zapojují další mimo SO ORP Mělník
– Bělá pod Bezdězem a Bezděz. Jízdní trasy se tak zvětšují. Spoje cyklobusu se plánují v návaznosti na ostatní dopravce - České dráhy, ČSAD Česká Lípa a Mělník a Transcentrum bus
Mladá Boleslav. Přínosem pro celou oblast je zefektivnění a propojení dopravy bez ohledu na
správní členění. Dochází k podpoře rozvoje turistického ruchu, zejména pak cykloturistiky.

Kontakt:
• Jaromír Sadílek, vedoucí dopravy
Sdružení obcí Kokořínska – autobusová doprava Kokořínský SOK s.r.o.
e-mail: kokorinskysok@volny.cz, tel.: 731 117 440
Autorka článku:
Zuzana Hokešová, e-mail: hokesova.z@seznam.cz

V počáteční fázi projektu bylo nutné vyřešit zejména finanční otázky. Docházelo totiž ke
značné ztrátovosti. Počet přepravených osob má však narůstající tendenci. Průběžně je třeba se vyrovnávat se změnami jízdních řádů ostatních dopravců, aby se zachovala osvědčená
a požadovaná návaznost spojů. Plánuje se rozšířit linky cyklobusu podle požadavků konkrétních obcí. A také časově zefektivnit nakládku jízdních kol.
Očekávaným přínosem projektu je vyšší zájem veřejnosti o přepravu cyklobusem a z toho
plynoucí pokles nákladů na projekt od jednotlivých obcí. Dále dochází k rozvoji turismu v jednotlivých členských obcích i v celém Kokořínsku a Máchově kraji - a také k zefektivnění
dopravy pro místní občany.

Inspirujte se z meziobecní spolupráce
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Venkovní mapové stojany (téměř) do každé obce okresu Strakonice
V rámci podpory rozvoje cestovního ruchu v okrese Strakonice zajišťuje Svazek měst a obcí okresu Strakonice
velké turistické mapy, které dnes najdete téměř v každé obci. Mapy mají jednotný design, jsou tak pro turisty
snadno identifikovatelné.
Svazek obcí okresu Strakonice vytváří pro členské obce velké turistické mapy, které se nachází téměř ve všech
členských obcí svazku. Informační tabule se skládá ze dvou částí:
• Mapa Strakonicka (případně Blatenska či Vodňanska) – tato část je shodná pro všechny obce;
• Turistické informace o tom, co se vyplatí v dané obci navštívit včetně fotografií těchto míst – tato část je pro
každou obec (případně místní část) odlišná.
V rámci projektu, který realizuje Svazek měst a obcí okresu Strakonice (109 členských obcí), už bylo umístěno
v obcích kolem stovky informačních tabulí.
Přínosem projektu je propagace místních zajímavostí i v těch nejmenších obcích okresu Strakonice. Výhodou je
jednotný design informačních tabulí, turisté tak sami informační tabuli v obci vyhledávají, protože poskytuje cenné informace o daném místě.
Mezi hlavní překážky patří poměrně drahá licenční práva k mapovým výřezům, u některých obcí také příprava konkrétní textové a fotografické části informační tabule. Důležitá je častá komunikace s obcemi, nechat si odsouhlasit
definitivní znění textů, výběr fotografií a zajištění korektur.
Hlavním cílem projektu je propagace a podpora cestovního ruchu na Strakonicku. Mapa se nyní nachází již téměř
v každé obci, která o ni měla zájem.
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Kontakt:
• Bc. Jiřina Karasová,
tajemnice Svazku měst a obcí okresu Strakonice
tel.: 606 349 724
Autor článku:
Ing. Václav Ouška,
koordinátor meziobecní spolupráce v ORP Strakonice
e-mail: vaclav.ouska@email.cz

Pořízení „spolkového“mobiliáře mikroregionu Chelčicko-Lhenického
Mikroregion Chelčicko-Lhenický se snaží podporovat rozvoj území a vytvářet podmínky pro
kvalitnější život. Přibývá aktivit místních obyvatel, posiluje i spolupráce samospráv. V oblasti
vznikají a působí řada organizací, včetně neziskových, které podporují společenské vyžití.
Z aktuálního dění vyvstala potřeba pořídit spolkový mobiliář, který využijí obce, mikroregion
a jednotlivé organizace při pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí.
Akce v mikroregionu se většinou konají pod širým nebem, v některých obcích totiž neexistuje jiná možnost setkávání většího počtu osob. Spolky mají pouze menší klubovny, popř.
své zázemí teprve budují. Místních částí v regionu je dvacet pět. Proto se objevila potřeba
venkovního mobiliáře.
Mikroregion se rozhodl postupně pořídit „spolkový“ mobiliář pro volnočasové vyžití veřejnosti na kulturně-společenské akce. Šlo o nákup velkokapacitního stanu s vybavením - ozvučení,
topení, dále o pořízení prezentačních stánků, podia, lavic a stolů. Do projektu se finančně
zapojily všechny obce mikroregionu. Stejně tak využívají pořízené vybavení. Stan s vybavením a podiem je umístěn v Chelčicích, stánky ve Lhenicích.
Projekt realizuje Chelčicko-Lhenický mikroregion, který tvoří obce Chelčice, Lhenice, Libějovice, Malovice, Mičovice a Truskovice. Vybavení se používá při pořádání kulturně-společenských a cykloturistických akcí Chelčicko-Lhenického mikroregionu, občanských sdružení
a místních podnikatelských subjektů v rámci Podzimních slavností a jarních Slavností květů,
při hudebních slavnostech a festivalech. Při slavení posvícení, při tradici stavění Máje, slavení dětských dnů a vítání léta, rozsvícení vánočního stromu, živém betlému, novoročním
setkání, Dnech Petra Chelčického, na trzích sv. Jiljí či při tradiční pouti pořádané sdružením
OS Náves. Dále pak na různých sportovních aktivitách, koncertech hudebních skupin, aktivitách Českého červeného kříže a Sboru dobrovolných hasičů. Slouží rovněž na setkáních rodáků, při slavení konopické tradice v Truskovicích a v Jámě, divadelním představení dětského
divadelního souboru Chelčické štěstí, lidových tradicích pořádaných občanským sdružením
Mája-Tvořivé Chelčice, aktivitách v rámci poutí jednotlivých obcí nebo během workshopů
pořádaných Chelčickým domovem sv. Linharta atd.
V současné době je ukončena další etapa. Pořízené vybavení je dostačující, další nákup
bude řešen dle potřeby. Přínos z projektu mají všechny věkové kategorie – například mladí
lidé do 30 let (věkový průměr obyvatel obce Chelčice je 34 let) s představou využití pro
cykloturistiku v rámci Slavností plodů a květů, pro divadelní a kulturní vystoupení mladých
ochotníků (mládež do 20 let) a dále pak pro cílovou skupinu seniorů při tradičních dechových
festivalech v Jámě. Mobiliář se využívá nejen při akcích mikroregionu, stánky bývají rovněž
nabízeny místním ovocnářům, zemědělcům, řemeslníkům a neziskovým organizacím.

Stan je zapůjčován i na akce v sousedním svazku obcí Blata a nabízen také
obcím a organizacím v zájmovém území MAS Rozkvět zahrady jižních Čech.
Velikost spolkového mobiliáře se od začátku odvíjela od finančních možností a participace partnerů na nákladech. Rozložila se do několika etap
a i díky jejich následnému proplacení nebylo finanční zatížení v souvislosti
s předfinancováním jednotlivých částí projektu tak velké.
Do přípravy a zpracování projektu se zapojila veřejnost komunitním způsobem plánování. Osvědčilo se dlouhodobé plánování, spolupráce s místními spolky, organizacemi a podnikateli. Výhodou byla i dotace z Programu
rozvoje venkova (PRV) prostřednictvím Strategického plánu Leader MAS
Rozkvět zahrady jižních Čech.
V rámci projektu se pořídilo vybavení pro pořádání akcí, které každoročně
přilákají do regionu stovky turistů a zároveň zvyšují kvalitu života na venkově. Mezi hlavní přínosy lze zařadit:
• Turistický a společenský aspekt pro účely Slavností plodů a květů Chelčicko-Lhenického mikroregionu;
• Společensko-kulturní aspekt – pořádání hudebních festivalů, setkání rodáků a poutí v jednotlivých obcích regionu;
• Kulturně-vzdělávací aspekt – pořádání seminářů pro mládež (například
divadelní workshopy, tvořivé výtvarné dílny apod.
Vize je učinit region přitažlivý pro tuzemskou i zahraniční turistiku při
využití jedinečnosti jižních Čech v jejich přírodním i urbanistickém charakteru. Jde také o rozvoj podmínek pro malé a střední podnikání, obzvláště
pak v příhraničních oblastech regionu, a odstranění zaostávání a vysidlování. I v budoucnu je rozhodně třeba a v plánu rozvíjet kulturní a sportovní
činnost na území mikroregionu ve spolupráci obcí a spolků.
Kontakt:
• Jiří Iral, předseda svazku, e-mail: info@chelcice.cz, tel.: 775 582 479
Autorka článku:
Monika Hůrská, e-mail: hurska.mos@gmail.com

Akce jsou přínosem jak pro místní obyvatele, tak při větších slavnostech, kdy region navštěvují stovky turistů. Stánky jsou v tradičních barvách mikroregionu, zvyšují povědomí o tradičním ovocnářství a o aktivní činnosti místních spolků.

Inspirujte se z meziobecní spolupráce
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Doprava
Občané bývalé obce Novina se po 35 letech dočkali opravené silnice
Pro místní část Sokolova – Novinu byla opravena ve dvou etapách komunikace. Došlo
tak k odstranění chronického problému, který se neřešil kvůli nedostatku financí. Tato
osada, s trvale žijícími obyvateli, nemá jiné spojení a nezajíždí sem ani veřejná linková doprava. Až díky MAS Sokolovsko a programu Leader se podařilo problém vyřešit.
Komunikace umožňuje i připojení cyklostezek, včetně páteřní cyklostezky Ohře, na
CHKO Slavkovský les.
Město Sokolov vyřešilo letitý problém, kdy do jeho místní části, bývalé vesnice Novina
nejezdí autobus a jediná komunikace byla v dezolátním stavu. Navíc je tato komunikace
ve vlastnictví jiného subjektu (Karlovarského kraje). V rozpočtu města nebyly v minulých
letech dostatečné volné finance na opravu, či rekonstrukci. Novina leží asi dva kilometry
od hranic města a žije v ní pouze několik desítek obyvatel. Ti se s nevyhovujícím stavem
přístupové silnice dlouhodobě potýkali a hrozili i připojením k sousednímu městu Březová.
Díky místní akční skupině a programu Leader se podařilo Sokolovu a Dolnímu Rychnovu
problém vyřešit a nejen, že je dnes komunikace opravená, ale má i na části veřejné osvětlení. Komunikace též napojuje síť cyklostezek na Chráněnou krajinnou oblast Slavkovský
les.
Projekt Silnice na Novinu realizovalo město Sokolov a obec Dolní Rychnov z dotace z programu Leader, který administrovala MAS Sokolovsko. Partnery projektu byly MDK Sokolov,
Ultrasport a Ing. Ivan Škulavík.
V současné době jsou hotové dvě klíčové etapy za bezmála 3 milióny Kč. Přínosem je
zlepšení dopravní dostupnosti pro obyvatele osady Novina, zlepšení přístupnosti pro složky Integrovaného záchranného systému a propojení cyklostezek na CHKO Slavkovský les.
Součástí dotačních podmínek byly i překvapující požadavky jako například zaměstnat dvě
ženy do 30 let. Ukázalo se, že z dotačního titulu určeného na rozvoj venkova mohou čerpat i velká města, aby se zlepšily podmínky pro život v jejich okrajových částech.
Akce přispěla ke zlepšení kvality života obyvatel osady Novina a cyklistická veřejnost má
nyní více možností, jak trávit volný čas. Připravuje se další třetí etapa, která by komunikaci napojila na silniční síť města Sokolova. Zatím je ve fázi záměru.
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Kontakt:
• Hana Špičková, odbor rozvoje města, Městský úřad Sokolov
e-mail: hana.spickova@mu-sokolov.cz, tel.: 359 808 270
Další informace:
• www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/117205-novina-si-vymohla-silnici-i
-osvetleni/
• www.youtube.com/watch?v=CqrMmTF965s
• www.vz24.cz/clanky/sokolov-dokonci-opravu-rozbite-silnice-do-noviny/
• www.tv.zapad.cz/archiv/karlovarsky_kraj/sokolov:_slavnostni_otevreni
_casti_jedine_cesty_na_novinu_%28tv_zapad%29
• karlovarsky-kraj.5plus2.cz/v-novine-se-konecne-dockaji-nove-silnice-f07-/
sokolov.aspx?c=A130422_073113_ppd-sokolov_3190
• www.mdksokolov.cz/meusokolov/investicni_akce_komunikace.htm#novina
• www.ultrasport.hys.cz/?p=1169
Autor článku:
Ing. Jan Bureš, koordinátor projektu meziobecní spolupráce ORP Sokolov
e-mail: jan.bures@mu-sokolov.cz

Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionů Dolního Povltaví
a Povodí Mratínského potoka
Jedenáct obcí (Bašť, Klíčany, Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Měšice, Mratín, Přezletice, Veliká Ves, Vodochody a Zlonín), které jsou zapojeny v dobrovolných svazcích obcí Dolní Povltaví, a Region
povodí Mratínského potoka se spojilo a podalo prostřednictvím MAS Nad Prahou společnou žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy na rekonstrukci a výstavbu 34 autobusových
zastávek. V srpnu roku 2014 projekt vyvrcholil kolaudací a předáním do užívání 34 nových zastávek
se zpevněnými plochami nástupišť a přístřešky včetně informačních vitrín, laviček a nových označníků
zastávek v celkové hodnotě více než 10 mil. Kč.
Samostatně by většina obcí zapojených do projektu nemohla investici realizovat. Podmínkou pro předložení
žádosti o dotaci totiž byla minimální výše projektu 1 mil. Kč. Spojením obcí se dosáhlo předpokládané výše
investice 10 mil. Kč. Nositelem projektu je MAS Nad Prahou o.p.s., která zpracovala a předložila žádost
o dotaci a projekt administrovala.
O přidělení dotace rozhodl Výbor Regionální rady na sklonku roku 2013, na jaře 2014 byl projekt před dokončením fyzické realizace, která vyvrcholila v srpnu 2014 kolaudací 33 zrekonstruovaných a jedné nové
autobusové zastávky.
Projekt byl administrativně velmi náročný, stavbou bylo dotčeno více než padesát pozemků, stavební řízení
probíhalo na dvou speciálních stavebních úřadech, stanoviska předkládalo na třicet dotčených orgánů státní
správy nebo dalších účastníků řízení a pět obecných stavebních úřadů. Bylo uzavřeno na třicet smluvních
dokumentů a žádost o dotaci měla více než pět set stran. Největší překážkou bylo předložení garance udržitelnosti projektu poskytovateli dotace, ale i tu se v rekordně krátkém čase podařilo překonat, především
díky osobní angažovanosti starostů jednotlivých obcí, kteří plnili sliby, které v době přípravy projektu nebyly
smluvně podpořené.
Přínosem projektu je významná investice do infrastruktury pro veřejnou dopravu, která přispěje ke zvýšení
bezpečnosti cestujících. Zvýší jejich komfortu při využívání prostředků hromadné dopravy a v neposlední
řadě zlepší vzhled veřejných prostranství.
Kontakt:
• Ing. Iva Cucová, ředitelka MAS Nad Prahou
e-mail: info@nadprahou.eu
tel.: 774 994 500
Autorka článku:
Iva Cucová, ředitelka MAS Nad Prahou
e-mail: info@nadprahou.eu
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I cestování hromadnou dopravou může být komfortní
Česká Třebová je dlouhodobě považována za železniční uzel regionu. Celá řada pracujících i studentů z celé oblasti ORP denně využívá kombinace autobusové a železniční
dopravy k cestám do zaměstnání či do školy. Po vybudování řady sportovišť a sítě cyklostezek, napojených na zajímavá místa regionu, se též zvýšila turistická atraktivita
ORP, a tak bylo nezbytné řešit nevyhovující stav přestupního terminálu autobusového
nádraží.
Česká Třebová je nejvíc spojována se železniční dopravou. Slouží jako dopravní uzel nejen pro ORP, ale i pro celý region. Přes Českou Třebovou je díky pravidelným vlakovým, či
autobusovým linkám zajišťována dopravní obslužnost 52 obcí Svitavska a Orlickoústecka.
Propojení železniční dopravy s dopravou autobusovou a osobní automobilovou, stejně jako
s cyklodopravou, je tedy velmi důležitá. A to z ekonomického i ekologického hlediska.
Přes význam pro regionální dopravu byl terminál autobusového nádraží v České Třebové,
stejně jako celý přednádraží prostor, v nevyhovujícím stavu. Chybělo v podstatě úplně
všechno. Nejen, že autobusová stání nebyla zastřešena a nebyl zde integrovaný informační systém o spojích, ale prostor se potýkal i s nevyhovující logistikou, hlučností, přeplněností a stísněností. Problematická byla i bezpečnost dopravy i pohybu cestujících. Zcela
nevyhovující byl - v zájmu kombinace několika druhů dopravy i podpory cestovního ruchu
– také počet parkovacích míst, a to nejen pro osobní automobily, ale i pro kola. To vše byly
důvody, proč terminál nebyl dostatečně využíván a cestující preferovali neekonomické
a neekologické cestování automobilovou dopravou.
Cesta k realizaci projektu, který by zajistil obyvatelům ORP nejen komfortní, ale i bezpečné cestování, byla dlouhá. Na základě variantní urbanistické studie tým odborníků vybral optimální investiční variantu, která se v roce 2005 začala zpracovávat do projektové
dokumentace. Všichni zúčastnění odvedli dobrou práci a nový terminál, který byl v roce
2011 dokončen, je místem, jímž se může Česká Třebová pyšnit. Podařilo se vybudovat moderní, multifunkční stavbu, která pomohla zvýšit osobní i dopravní bezpečnost, funkčnost
i logistiku terminálu. Estetickým řešením spolu s dostatečným počtem parkovacích míst,
bezbariérovosti a doplněním o integrovaný informační systém stavba přispívá ke zvýšení
potenciálu ORP Česká Třebová jako rozvíjejícího se sídla pro podnikání i čilý cestovní ruch.
Realizaci projektu vzalo na svá bedra město Česká Třebová, neboť vzhledem k velikosti
ORP i jednotlivých obcí v něm je právě Česká Třebová přirozeným centrem. Bezesporu
lze však říci, že projekt má význam pro celé ORP Česká Třebová i DSO Orlicko Třebovsko
(všechny obce ORP jsou též členskými obcemi DSO Orlicko Třebovsko). Jednak ho využívají
občané členských obcí, má však také přímou návaznost na využití dalších projektů realizovaných dobrovolným svazkem obcí, jako jsou projekty Cyklokomunikace údolím řeky Tiché
Orlice, nebo připravovaný BIKE RESORT.
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Projekt vznikl v souladu se Strategickým plánem ekonomického rozvoje Regionu Orlicko Třebovsko a opírá se o cíle Programu rozvoje Pardubického kraje.
Jedná se o nadregionální projekt a jako takový byl realizován s využitím evropských fondů a ve spolupráci s Českými drahami.
Projekt terminál je v současné době dokončen a již čtvrtým rokem dobře slouží cestujícím. Zároveň probíhá fáze monitoringu zajištění udržitelnosti. Zatím
můžeme říci, že jsou naplněna očekávání a cíle autorů, jejichž záměrem bylo
zejména zvýšit atraktivitu hromadné dopravy pro veřejnost a pro cestující
ORP zajistit bezpečné ale i komfortní cestování.
Také cestující jsou spokojeni. Neboť nejen, že Pardubický kraj zajistil k tomuto terminálu centralizaci autobusových linek veřejné dopravy z celého
okolí, ale cestující mohou využít i snadno dostupné kombinace autobusové
nebo osobní automobilové dopravy s dopravou železniční, kde je velmi dobře
zajištěna návaznost na dálkové vlaky Praha - Brno, Praha - Ostrava. Můžeme
zaznamenat i významné přínosy pro turisty navštěvující zajímavá místa, města i celý region. Ti tu prostřednictvím integrovaného informačního systému
snadno získají informace o oblastech, které mohou navštívit. Mohou tu rovněž
bezpečně zaparkovat kola v 26 uzamykatelných boxech a bez obav vyrazit na
prohlídku. Snadno a bez dlouhého přecházení mohou také přestoupit na autobusovou dopravu a dostat se tak i do míst, kam by je vlak nedovezl.
O tom, že projekt nezůstal bez povšimnutí široké veřejnosti ani odborníků,
svědčí skutečnost, že získal několik ocenění. V dubnu 2011 titul „Nejlepší
investice roku 2010“ a „Cenu za ekologický přínos realizovaného projektu“.
V září 2011 pak zvláštní cenu společnosti ŠKODA AUTO a. s. a ocenění Nadace
Partnerství a Ministerstva dopravy České republiky – BESIP, a také titul Stavba
roku 2011 Pardubického kraje.
Samozřejmě, že cesta k naplnění všech cílů projektu nebyla snadná, a ne
vždy se realizovaná opatření setkala s pozitivním ohlasem. Za problematické
je možné označit využití podzemního parkoviště. Umístění parkovacích prostor do podzemí dalo sice možnost k estetičtějšímu využití prostor terminálu i
přilehlých ulic, a cestující tak mají možnost příjemného posezení v prostředí
s bohatou zelení a vodními fontánami, avšak vzhledem k zpoplatnění služby
nebylo v první fázi provozu cestujícími, turisty a zejména pak občany města
příliš využíváno. Tento problém však pomohl vyřešit další projekt, který lze
nazvat „českotřebovská OPENCARD“. Jedná se o městskou kartu, která těm,
co si ji zakoupí, umožňuje mimo jiné zvýhodněné parkování právě v podzemních garážích terminálu.

Od doby, kdy terminál zahájil provoz, uplynuly tři roky. Stále se však pracuje na zvyšování úrovně cestování.
Není to jen o rozšiřování nabídky dopravních spojů (např. napojení na vlaky REGIOJET či rozšiřující se nabídka
cyklobusů), ale i o zdánlivých maličkostech, které časem zpříjemní cestujícím čekání na vlak nebo autobus.
Jde třeba o rozšíření různých služeb, vytvoření zázemí pro rodiny s dětmi a podobně.
Pokud bychom měli odpovědět na otázku, co přinese projekt občanům ORP do budoucna, zaměříme se trochu
na statistiky. Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že více než polovina ekonomicky aktivních obyvatel
ORP cestuje za zaměstnáním nebo do školy. Znamená to, že přínos celého projektu bude pro občany minimálně ve zvýšení komfortu cestování. Nadstavbou pak může být možnost využití kombinace různých druhů
dopravy, dostatek parkovacích míst a v neposlední řadě i zlepšení kvality životního prostředí, které bude díky
nárůstu využití jiných typů dopravy než osobní automobilové méně zatěžováno.

Kontakty:
• Jaroslav Zedník, hlavní zástupce investora a starosta města Česká Třebová
e-mail: jaroslav.zednik@ceska-trebova.cz, tel.: 465 500 110
• Ing. Karel Švercl, hlavní projektový manažer a vedoucí odboru rozvoje a investic MěÚ Česká Třebová
e-mail: karel.svercl@ceska-trebova.cz, tel.: 465 500 170
• Ing. Radoslav Budil, ekonom a vedoucí finančního odboru MěÚ Česká Třebová
e-mail: radoslav.budil@ceska-trebova.cz, tel.: 465 500 131

Autorka článku:
Lenka Jelínková, pracovnice analýz a strategie projektu na podporu meziobecní spolupráce
e-mail: lenka.jelinkova@ceska-trebova.cz, tel.: 465 500 280
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Servis samosprávám
Připravujeme kancelář mikroregionu Dačicko
Výstupem projektu bude profesionalizace práce Mikroregionu Dačicko a vytvoření
kanceláře mikroregionu. Kancelář mikroregionu bude sloužit jako servis pro jednotlivé obce mikroregionu, které nemají dostatečnou personální a odbornou kapacitu.
Praxe dlouhodobě ukazuje, že je potřeba práci Mikroregionu Dačicko profesionalizovat.
Tato potřeba se projevila i při rozhovorech se starosty jednotlivých obcí. Ti spatřují největší přínos kanceláře v pomoci při řešení právních problémů, při zpracování žádostí o dotace a v poskytování informací, které se týkají vypsaných dotačních titulů. Nyní některé
služby zajišťují pracovníci Městského úřadu Dačice. Jedná se například o pomoc starostům
při administraci dotací poskytovaných v rámci Programu obnovy venkova, práce na společných projektech Mikroregionu Dačicko, Mikroregionu Telčsko, Mikroregionu Třešťsko
a Mikroregionu Jemnicko sdružených v Regionu Renesance.
V současné době jsme i bez zřízení kanceláře mikroregionu začali obce informovat o vypsaných dotačních titulech (informace o nich získává mikroregion prostřednictvím vyhledávání na internetu, případně na základě nabídek privátních firem), pracujeme na databázi komunální techniky, shromažďujeme informace o investičních příležitostech v rámci
Mikroregionu Dačicko. Fungujeme i jako komunikační uzel pro obce z mikroregionu.
Přínosem pro jednotlivé obce je především zvýšení informovanosti o dotačních titulech,
a tím i zvýšení možnosti požádat o finanční prostředky. Dále také lepší koordinace společných projektů, ať už se jedná o projekty jednotlivých obcí v rámci mikroregionu, nebo
společné projekty několika mikroregionů. Do budoucna se rýsuje i možnost koordinace
společných nákupů, a tím dosažení úspor finančních prostředků. Starostové už dnes oceňují zvýšení informovanosti o dotačních příležitostech.
Největším problémem se v současné době jeví financování kanceláře mikroregionu jako
nezbytného předpokladu koordinace aktivit, projektový management a organizačně technické zabezpečení.
Výsledkem projektu je založení Kanceláře mikroregionu Dačicko s dostatečným odborným
a personálním obsazením k tomu, aby poskytovala obcím služby v oblasti právní pomoci,
dotačního a projektového managementu.
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Kontakt:
• Ing. Karel Macků, koordinátor meziobecní spolupráce
e-mail: spolupracedacicko@gmail.com, tel.: 384 401 215
Autor článku:
Ing. Karel Macků, koordinátor meziobecní spolupráce
e-mail: spolupracedacicko@gmail.com, tel.: 384 401 215

Meziobecní spolupráce při odkanalizování obce Jindřichovice
Ještě v roce 2006 bylo odstraňování odpadových vod v obci Jindřichovice na nízké úrovni. Občané měli u
domů septiky, někteří vypouštěli odpadní vody do terénu. V obci nejsou žádné podzemní zdroje vody, a tak
Jindřichovice měly problémy i se zásobováním obyvatel pitnou vodou.
Na počátku bylo schválení záměru vybudovat v Jindřichovicích vlastní vodovod a kanalizaci. Po zpracování
projektové dokumentace a vyhodnocení podmínek realizace se však jako vhodnější varianta jevilo napojení
plánovaných sítí na Rotavu, která má i svoji čističku odpadních vod. Na základě usnesení zastupitelstev obce
Jindřichovice a města Rotavy byla uzavřena smlouva mezi oběma samosprávnými celky, dále smlouva s vodohospodářskou společností a zpracován tříetapový projekt na vybudování kanalizace a vodovodu v Jindřichovicích
a napojení obou struktur na kanalizační síť a vodovod města Rotavy. Projekt byl realizován v letech 2008 – 2013,
kdy byla dokončena třetí etapa. Uskutečnil se s finanční podporou státu a kraje.
Projekt zásadně zlepšil život občanů Jindřichovic, jimž obec zaplatila projektovou dokumentaci domovních přípojek k vybudovaným sítím. Kromě dvou domácností se připojili všichni obyvatelé.
Úspěch projektu byl podpořen dobrou spoluprací zastupitelů obou obcí, které jsou členy Svazku měst a obcí
Kraslicka. Na projekt bude navázáno zasíťováním obecních pozemků, na nichž je plánována výstavba rodinných
domů.
Kontakt:
• Irena Lechanová
e-mail: irena.lechanova@seznam.cz
tel.: 605 881 707
Autorka článku:
Mgr. Hana Bašková
e-mail: bernard.baskova@seznam.cz
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Použité zkratky
• BOZP - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

• MŠ - MATEŘSKÁ ŠKOLA

• CSS - CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

• MOS - MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

• ČR - ČESKÁ REPUBLIKA

• NNO - NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE

• DDM - DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

• NO - NEBEZPEČNÝ ODPAD

• DPS - DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

• OP LZZ - OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

• DPS - DOMOV PRO SENIORY

• OPVK – OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

• DSO - DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ

• OPŽP - OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• ESF - EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

• ORP - OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

• EU - EVROPSKÁ UNIE

• PPP - PARTNERSTVÍ SOUKROMÉHO A VEŘEJNÉHO SEKTORU

• CHKO - CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST

• PRV - PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

• ISPOP - INTEGROVANÝ SYSTÉM OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ

• SMO - SVAZEK MĚST A OBCÍ

• IZS - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

• SMO ČR - SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

• JSVV – JEDNOTNÝ SYSTÉM VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ

• SO - SPRÁVNÍ OBVOD

• LDN - LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH

• SOP - SVAZEK OBCÍ PŘELOUČSKA

• KMOS - KOORDINÁTOR MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

• SPGŠ - STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA

• MAS - MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA

• SŠ - STŘEDNÍ ŠKOLA

• MDK - MĚSTSKÝ DŮM KULTURY

• ÚP - ÚŘAD PRÁCE

• MĚÚ - MĚSTSKÝ ÚŘAD

• VOŠP - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ

• MM - MAGISTRÁT MĚSTA

• VPP - VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

• MMR – MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

• ZD - ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO

• MP - MĚSTSKÁ POLICIE

• ZŠ - ZÁKLADNÍ ŠKOLA

• MPŽH - MIKROREGION PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR
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Odborná spolupráce
• Ing. Marek Jetmar, Ph.D., vedoucí odborného týmu, editor brožury
• Ing. Marek Vetýška, manažer metodických a analytických prací
• Ing. Jiří Hužera, manažer strategického řízení meziobecní spolupráce
•
•
•
•

Mgr. Lenka Antolová, MPA, metodička pro oblast sociálních služeb
Ing. Viktor Chocholatý, metodik pro volitelné téma
Ing. Kateřina Sobková, metodička pro oblast odpadového hospodářství
PhDr. Marcela Štiková, metodička pro oblast školství

Příklady dobré praxe z různých oblastí meziobecní spolupráce začaly projektové týmy
shromažďovat v červenci a v srpnu 2014 po prvních oficiálních setkáních představitelů
obcí. Tedy v okamžiku, kdy projekt na podporu meziobecní spolupráce přecházel do druhé etapy. V souvislosti s touto aktivitou vydal odborný tým metodický pokyn a společnou
činností v celém území se podařilo vytvořit databázi několika stovek příkladů dobré praxe
meziobecní spolupráce.
Jde o významný informační zdroj, který slouží jako inspirace a návod nejen pro veřejnou
správu, ale pro všechny i dosud nezapojené subjekty, podporuje rozvoj meziobecní spolupráce a pomáhá při jejím dalším směřování. Osvědčené způsoby a zkušenosti z příkladů
dobré praxe realizační týmy projektu z celé České republiky využívají také jako podklad
pro přípravu návrhů, jak efektivně, účelně a hospodárně zajistit dostupnost veřejných
služeb.

Kontakty
Vedení realizačních týmů
•
•
•
•
•
•
•

Jaromír Jech, ředitel - supervizor projektu, e-mail: jech@smocr.cz, tel.: 603 841 031
Antonín Lízner, vedoucí projektový manažer, e-mail: lizner.mos@smocr.cz, tel.: 731 579 718
Mgr. Pavlína Růžičková, manažerka projektové kanceláře, e-mail: ruzickova@smocr.cz, tel.: 734 316 478
Ing. Ivan Černý, expert na komunikaci a vztahy s veřejnou správou, e-mail: cerny.mos@smocr.cz, tel.: 730 154 520
Mgr. Ing. David Bohadlo, vedoucí právního týmu, e-mail: bohadlo.mos@smocr.cz, tel.: 730 894 917
Dominika Jadrná, vedoucí finanční manažer, e-mail: jadrna@smocr.cz, tel.: 730 154 530
Ing. Marek Jetmar, Ph.D., vedoucí odborného týmu, e-mail: jetmar.mos@smocr.cz, tel.: 730 894 900

• Mgr. Alena Slavíková, vedoucí regionálních koordinátorů, e-mail: slavikova.mos@smocr.cz, tel.: 730 894 908

Adresa
Svaz měst a obcí České republiky, Projektová kancelář
5. května 1640/65, 140 00 Praha 4
e-mail: mos@smocr.cz, web: www.obcesobe.cz

Inspirujte se z meziobecní spolupráce
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