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1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)
Strategie území správního obvodu ORP
Přelouč v oblasti předškolní výchovy a
Název strategie

základního školství, sociálních sluţeb,
odpadového hospodářství a servisu
samosprávám

Gestor tvorby strategie

Město Přelouč

Schvalovatel strategie

Shromáţdění starostů SO ORP Přelouč
Schváleno na jednání starostů dne 16. 6.

Forma a datum schválení/projednání

2015

Doba realizace strategie

2015-2024

Odpovědnost za implementaci

Shromáţdění starostů SO ORP Přelouč
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2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu
Akční plán (AP) je zpracován v souladu s komplexní metodou strategického
plánování, jeţ v dalších krocích zahrnuje vymezení/identifikaci konkrétních aktivit –
projektů naplňujících cíle strategie v krátkodobém časovém horizontu. V tomto
případě se jedná o aktivity – projekty na období 2016-2017, kdy začne jejich
realizace, která nemusí být v těchto letech ukončena.
Dle různého zaměření projektů a s tím související různé struktury projektů, které jsou
odlišné v poţadavcích a nárocích na různou míru/stupeň obtíţnosti jejich zpracování
a přípravy včetně odlišných finančních nároků, je odlišná doba realizace či ukončení
projektů. Na uskutečňování stanovených cílů v praxi má vliv celá řada vnějších
i vnitřních faktorů, které v aktuální době tvorby Akčního plánu nelze předvídat
(aktuálně nejsou a ani nemohou být předem zcela známy). Proto je vhodné při
vyhodnocování plnění stanovených cílů k tomuto faktoru přihlédnout a spolu s tím
vyhodnotit aktuální situaci/faktory a tak posléze stanovit/upravit či případně změnit
priority v uskutečňování cílů Strategie ORP Přelouč – tj. stanovit realizaci případně
jiných aktuálních potřebných aktivit – projektů.
Akční plán je dále zpracován dle platné metodiky Svazu měst a obcí ČR, v rámci
tvorby Akčního plánu proběhla řada setkání se starosty a s klíčovými aktéry rozvoje
území. V rámci tvorby byl kladen důraz na tyto fáze - nejprve došlo k „předvýběru“
vhodných aktivit – projektů, následně jejich představení, korekce výběru a posléze
odsouhlasení výběru starosty obcí na setkání se starosty obcí ORP Přelouč dne
16. 6. 2015. Projekty v akčním plánu byly dále řešeny a představeny na dalších
setkání starostů v rámci dobrovolného svazku obcí (DSO) Podhůří Ţelezných hor
dne 24. 6.2015 a v rámci Svazku obcí Přeloučsko dne 25. 6. 2015.
Další setkání k AP s řešením konkrétnějších záleţitostí proběhla dne 15. 7. 2015 a
dne 21. 7. 2015. Dne 15. 7. 2015 se jednalo o setkání sousedních týmů ORP Přelouč
a ORP Pardubice. Dochází zde k prolnutí některých témat/projektů akčního plánu
ORP Přelouč a ORP Pardubice – prolnutí v oblasti školství a odpadového
hospodářství (podobné řešení). ORP Přelouč a ORP Pardubice – společný prostor
pro DSO, které zasahují jak do ORP Přelouč, tak do ORP Pardubice. Proto je
ţádoucí nadále vzájemně spolupracovat na rozvoji společného prostoru obcí – rozvoj
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regionu ve společném prostoru obcí zasahující do obou ORP – ORP Přelouč a ORP
Pardubice. Na setkání klíčových aktérů rozvoje území dne 21. 7. 2015 byly
stanoveny podstatné závěry, detailní korekce a diskuze vedoucích odborů
a motivujících starostek – správců cílů a gestorů indikátorů. Předposlední klíčové
jednání se uskutečnilo dne 25. 8. 2015 – jednání projektového týmu s motivujícími
starostkami, kdy došlo k drobným úpravám a korekcím konkrétních detailů projektů
(např. harmonogram apod.).
Všechny debaty a diskuze nad Akčním plánem byly uzavřeny na posledním
klíčovém jednání k projektům v Akčním plánu - na setkání všech starostů obcí ORP
Přelouč dne 15. 9. 2015. Na tomto setkání došlo k finálnímu souhrnu, představení
všech projektů v Akčním plánu včetně uvedení nositelů, finančních zdrojů a stavu
připravenosti projektů. Starostové ocenili naplňování Akčního plánu v krátkodobém
časovém horizontu prostřednictvím těchto konkrétních projektů, na kterých se
v území všichni společně shodli.
Všechna jednání jsou řádně zarchivována dle metodiky SMO ČR (Zápisy z jednání,
prezenční listiny, fotodokumentace).
Detailní řešení a závěry z kaţdého jednání s uvedením konkrétních zúčastněných
osob jsou uvedeny v Zápisech z jednání (seznam Zápisů je uveden v příloze tohoto
dokumentu: Příloha 1 – 7, jsou také archivovány Smluvním partnerem a téţ zaslány
na SMO ČR příslušným osobám z odborného týmu dle metodiky SMO ČR).
U všech navrţených projektů je splněna jejich provázanost s cíly strategických
dokumentů na národní, regionální a lokální úrovni. Provázanost se týká celé
Strategie ORP Přelouč, zde v Akčním plánu je uţší zaměření cílů k cílům
strategických dokumentů na národní, regionální a lokální úrovni a téţ je aktuálně
moţnost

při provázanosti

projektů

vycházet

z aktualizovaných

strategických

dokumentů, neţ bylo moţné v době tvorby Strategie ORP Přelouč.1

1

Některé strategické dokumenty na regionální a lokální úrovni prochází v současné době stále

aktualizací v procesu tvorby, nebyly tedy ještě schváleny a zveřejněny. Proto se v Akčním plánu
vychází z aktuálních platných strategických dokumentů, ze kterých nové strategické dokumenty budou
vycházet. Jedná se o Program rozvoje Pardubického kraje na 2012 – 2016 (vytvořen v r. 2011), dále
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V rámci aktivity - projektu týkajícího se průřezového tématu, kterým je
informovanost, který spadá do všech 4 oblastí Strategie ORP Přelouč, je provázanost
se strategickými dokumenty komplexnější - širší, neboť prostřednictvím informování
v oblasti školství, sociální oblasti, odpadového hospodářství a servisu samosprávám
je provázanost logicky spadající do více tematických oblastí v rámci strategických
dokumentů na národní, regionální a lokální úrovni. V souladu s tím je tato
provázanost k tomuto projektu (webové stránky, diskusní fórum) v Akčním plánu
řešena (viz dále v dokumentu níţe u tohoto projektu).
Všechny navrţené projekty v Akčním plánu jsou řádně prodiskutovány a schváleny
všemi klíčovými aktéry rozvoje území v ORP Přelouč. Od počátku fáze tvorby
Akčního plánu nebyly zaznamenány ţádné rozpory či názorové „střety“ v řešení typů
projektů. Lze konstatovat, ţe tvorba Akčního plánu a tedy rozpracování prioritních
aktivit do podoby projektů probíhala v názorové linii s naprosto jednoznačným
zřejmým výběrem potřebných projektů všemi participujícími klíčovými aktéry – a to
vše činěno s ohledem na reálné plnění projektů v praxi vzhledem ke krátkodobému
časovému horizontu a vzhledem k charakteristickým potřebám území.
S výběrem projektů do Akčního plánu úzce souviselo vykonání některých nezbytných
a ţádoucích aktivit, jejichţ vyhodnocení ovlivnilo právě výběr projektů a rozhodnutí
o realizaci projektů v krátkodobém časovém horizontu – tedy o zahrnutí projektů do
Akčního plánu (viz např. dotazníkové šetření na školách – zaměřeno na vedení škol
a ţáky škol, coţ je další aktivita nad rámec „povinných“ aktivit v rámci projektu MOS
realizovaném na území ORP Přelouč SMO ČR, dále např. dotazníkové šetření v obci
Řečany nad Labem – o zájmu o zaloţení dětské skupiny, která nakonec nebude
vzhledem k výsledkům dotazníkového šetření v krátkodobém horizontu v této obci
realizována - zřizována). Viz níţe projekty v dokumentu.

Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje - POH Pk (vytvořen v r. 2003). POH Pk - v
současné době probíhá řízení Ministerstva ţivotní prostředí (MŢP) dle zákona 100/2001 Sb., o
posuzování vlivu na ŢP, ke koncepci „Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje pro období
2016 – 2025“, MŢP vydalo závěr zjišťovacího řízení s tím, ţe POH Pk bude dále předmětem
posuzování vlivů na ŢP.
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Při návrhu projektů do Akčního plánu byl kladen důraz na moţnosti realizace projektů
s ohledem na meziobecní spolupráci, tedy aby byly projekty smysluplné a uţitečné
více obcím v ORP Přelouč. Aby uţitek nebyl směřován pouze na jednu obec a aby
meziobecní spoluprací docházelo k efektivitě řešení daných záleţitostí – efektivita
řešení projektů. S tímto důsledným důrazem a po zhodnocení situace typické pro
území ORP Přelouč a jeho potřeby bylo přistupováno k výběru projektů do Akčního
plánu. U všech projektů předkládaných v Akčním plánu lze charakterizovat jejich
záměr - řešení dané situace konkrétním projektem ve prospěch a pomoc více obcím.
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3. Zásobník projektů
č.

Cíl dle SD

Oblast

Název projektu

Období
realizace

Nositel budoucího projektu

1

1.1 Zřídit alternativu MŠ/zařízení
jeslového typu či vystavět nové
třídy MŠ

Školství

Výstavba nových tříd MŠ

2016-2017

Město Přelouč

2

2.1 Zvýšit počet dopravních
„školních“ linek nebo zřídit vlastní
školní mikrobus

Školství

Zřízení školního
autobusu/mikrobusu

01/2018-06/2018

Obec Lipoltice

3

3.1 Zavést spolupráci obcí a škol v
realizaci sportovních a
mimoškolních aktivit ţáků

Školství

Organizace meziškolního
sportovního turnaje

01/2018-6/2018

Obec Choltice

2017-2020

Obce zřizující MŠ/ZŠ

4

3.1 Zavést spolupráci obcí a škol v
realizaci sportovních a
mimoškolních aktivit ţáků

Školství

Modernizace vybavení či
stávajících prostor MŠ/ZŠ pro
kvalitní zabezpečení
mimoškolních aktivit se
zaměřením na technické,
přírodovědné a jazykové
krouţky

5

3.2 Realizovat osvětu sportu jako
prevence nedostatku pohybu u
ţáků

Školství

Zdravě nejen ve škole

01/2018-06/2018

Městys Choltice

6

3.3 Centralizovat informace o
školách, školských zařízeních,
sportovních i volnočasových
aktivitách na území ORP Přelouč

Školství

Tvorba databáze nabízených
mimoškolních aktivit

01/2016-06/2016

Město Přelouč

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:
CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

Školství

Výstavba nových prostor,
přístavba, rekonstrukce
stávajících prostor ZŠ, MŠ

2017-2020

Obce zřizující MŠ/ZŠ

Školství

Výstavba nových prostor,
přístavba, rekonstrukce
stávajících prostor ZŠ, MŠ

2017-2020

Obce zřizující MŠ/ZŠ

9

1.1 Vytvořit dostupné bydlení pro
seniory, nízkopříjmové obyvatele,
přechodné pobyty či „doléčovací“
(po úrazech atd.)

Sociální
sluţby

Komunitní dům pro seniory

2016-2018

Obec Řečany nad Labem

10

1.1 Vytvořit dostupné bydlení pro
seniory, nízkopříjmové obyvatele,
přechodné pobyty či „doléčovací“
(po úrazech atd.)

Sociální
sluţby

Komunitní dům pro seniory

2016-2018

Město Přelouč

11

1.2 Zavést posílení péče o seniory,
osoby psychicky a duševně
nemocné v jejich přirozeném
prostředí a aktivně zapojit tyto
osoby do běţného ţivota

Sociální
sluţby

„Aktivně v běţném ţivotě“ Aktivizace seniorů k zapojení
do veřejného ţivota

01/2018-06/2018

Město Přelouč

12

2.1 Průběţně informovat občany na
území SO ORP Přelouč o
nabízených sociálních sluţbách

Sociální
sluţby

Co potřebujete vědět o
sociálních sluţbách

1/2018-6/2018

Město Chvaletice

13

3.1 Začleňovat osoby se
zdravotním postiţením do
společnosti a snaţit se pro ně najít
uplatnění na trhu práce pomocí
sociálně terapeutické dílny

Sociální
sluţby

Vytvoření sociálně terapeutické
dílny

2018-2019

Město Přelouč

7

1.1 Zřídit alternativu MŠ/zařízení
jeslového typu či vystavět nové
třídy MŠ

8

3.1 Zavést spolupráci obcí a škol v
realizaci sportovních a
mimoškolních aktivit ţáků

9

14

3.2 Vybudovat zařízení pro osoby
se zdravotním postiţením v SO
ORP Přelouč

15

1.1 Optimalizovat síť sběrných
dvorů/sběrných míst vystavěním
nového sběrného dvora či
sběrného místa s ohledem na
rovnoměrnou a dostupnou
vzdálenost pro občany

Sociální
sluţby

Denní stacionář

2017-2018

Město Přelouč

Odpadové
hospodářství

Provedenou a vyhodnocenou
analýzou ke zřízení sběrného
místa či sběrného dvora pro
rovnoměrnou a dostupnou
vzdálenost pro obce ORP
Přelouč

2017

DSO Podhůří Ţelezných hor

16

2.1 Vytvořit efektivní systém třídění
biologicky rozloţitelného odpadu a
třídění kovů dle platné legislativy

Odpadové
hospodářství

Provedenou analýzou
moţností sběru a nakládání
s komunálními bioodpady a
kovy včetně jeho financování
k efektivnějšímu a rozšířenému
funkčnímu systému v celém
ORP

2017

Svazek obcí Přeloučska

17

2.2 Optimalizovat sběrnou síť na
třídění vyuţitelných sloţek
komunálního odpadu

Odpadové
hospodářství

Rovnoměrné rozmístění
sběrných hnízd a nádob na
tříděný odpad

2018

Neformální platforma/shromáţdění
starostů

18

2.3 Zavést systém motivace
obyvatel k odpovědnému chování
při třídění odpadů - vliv na
stanovení výše poplatků za svoz
odpadů

Odpadové
hospodářství

Pytlový sběr tříděného odpadu
s čárovými kódy

2016-2017

Obec Řečany nad Labem

Odpadové
hospodářství

Interaktivně s občany pro větší
třídění odpadů a omezování
vzniku komunálních odpadů

01/2018-06/2018

Svazek obcí Přeloučska

19

3.1 Realizovat dlouhodobou
informační a vzdělávací kampaň
pro širokou veřejnost s cílem
správného nakládání s komunálním

10

odpadem

20

3.2 Podpořit ekologickou výchovu
na školách s vyuţitím dostupných
celostátních programů

Odpadové
hospodářství

Třídíme odpady – interaktivně
s dětmi pro zdárnější výsledky
v odpadovém hospodářství

01/2017-12/2017

Svazek obcí Přeloučska

01/2016 – od
zavedení a
uvedení v praxi
stálý informační
zdroj/portál

Neformální platforma/shromáţdění
starostů – spolupráce na zavedení
do praxe město Přelouč

Průřezové téma Strategie ORP
Přelouč

3.3 Centralizovat informace o
školách, školských zařízeních,
sportovních i volnočasových
aktivitách na území ORP Přelouč
Školství

21

2.1 Průběţně informovat občany na
území SO ORP Přelouč o
nabízených sociálních sluţbách

3.1 Realizovat dlouhodobou
informační a vzdělávací kampaň
pro širokou veřejnost s cílem
správného nakládání s komunálním
odpadem

Sociální
sluţby
Odpadové
hospodářství

Infoportál - společný
informační portál pro starosty a
občany obcí včetně difuzního
fóra starostů

Servis
samosprávám

1.2 Zavést systém informovanosti
o principech a fungování nového
subjektu směrem k obcím a jejich

11

občanům

22

1.1 Zaloţit nový subjekt pro scelení
roztříštěného regionu mnoţstvím
stávajících organizací

Vytvoření platformy pro servis
starostům obcí s jejich správou
obce

01/2016

Neformální platforma/shromáţdění
starostů

23

1.2 Zavést systém informovanosti
o principech a fungování nového
subjektu směrem k obcím a jejich
občanům

Servis
samosprávám

Viz poloţka 20

01/2016 – od
zavedení a
uvedení v praxi
stálý informační
zdroj/portál

Neformální platforma/shromáţdění
starostů – spolupráce na zavedení
do praxe město Přelouč

24

2.1 Vymezit předmět činností
nového subjektu zajišťujícího
sluţby

Servis
samosprávám

Stanovení struktury činností a
sluţeb – přehledná databáze
fungování neformální platformy

01-06/2017

Neformální platforma/shromáţdění
starostů

25

3.1 Nalézt vhodný systém
financování subjektu včetně
moţností jeho samofinancování

Servis
samosprávám

Pojďme společně hledat zdroje
pro naplnění smyslu a cílů
fungování neformální platformy

01/2017-06/2017

Neformální platforma/shromáţdění
starostů
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3.2 Zmapovat moţnosti spolupráce
s dalšími institucemi, které by
přispěly k efektivnějšímu chodu
nového subjektu

Servis
samosprávám

Databáze spolupracujících
institucí s neformální
platformou starostů poskytující
jim odbornou pomoc

01/2018-09/2018

Neformální platforma/shromáţdění
starostů

Servis
samosprávám
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4. Akční plán
č.

1

Cíl dle SD

1.1 Zřídit
alternativu
MŠ/zařízení
jeslového
typu či
vystavět
nové třídy
MŠ

Název

Výstavba
nových tříd
MŠ

Zdůvodnění potřebnosti
projektu

Potřebnost výstavby nových tříd
MŠ se ukázala na základě
analýzy školství na území ORP
Přelouč. Zjištěna byla
dlouhodobě nedostačující
kapacita MŠ, díky které jsou děti
odmítány z kapacitních důvodů.

Cílová
skupina

Cílovou
skupinou
jsou děti od
tří let věku
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Náklady

Zdroj
financování

18 mil. Kč

Dotace (MŠMT
= Rozvoj
výukových
kapacit
mateřských a
základních škol
zřizovaných
územně
samosprávnými
celky, Fond
rozvoje kapacit
mateřských a
základních škol;
IROP = Prioritní
osa 2,
Specifický cíl
2.4; Zvýšení
kvality a
dostupnosti
infrastruktury
pro vzdělávání a
celoţivotní
učení) +
rozpočet města
Přelouč

Období
realizace

2016-2017

Nositel
budoucí
ho
projektu

Připrave
nost

Město
Přelouč

V roce
2015 –
přípravná
fáze: je
realizován
a
projektová
studie a
projektová
dokumenta
ce včetně
podání
ţádosti o
stavební
povolení,
Vlastní
realizace
započne
od r. 2016

2

3.3
Centralizova
t informace
o školách,
školských
zařízeních,
sportovních i
volnočasový
ch aktivitách
na území
ORP
Přelouč

Vytvoření
databáze
mimoškolních
aktivit
nabízených
na území
ORP Přelouč

Tvorba databáze mimoškolní
aktivit se snaţí zjednodušit a
zpřehlednit přístup k informacím
týkajících se právě
volnočasových aktivit na území
ORP Přelouč.

Cílovou
skupinou
jsou v první
řadě ţáci
ZŠ, jejich
rodiče a
vedoucí
mimoškolní
ch aktivit.

14

Dohoda v
území na
nevyčíslování
finanční
částky, neboť
se jedná o
spolupráci
s MÚ Přelouč
– aktivity
projektu
zajišťují
zaměstnanci v
rámci
standardní
pracovní doby
MÚ

Rozpočet města
Přelouč –
poloţka na
mzdy
zaměstnanců.

01/201606/2016

Město
Přelouč

V roce
2015 bylo
realizován
o
dotazníkov
é šetření
(další
přídavná
aktivita
v rámci
realizace
projektu
MOS SMO
ČR na
území
ORP
Přelouč),
kterým
byly
získány
podkladov
é materiály
pro další
zpracováv
ání
databáze a
její
skutečné
realizování
v praxi.
Vlastní
realizace
započne

od r. 2016

3

1.1 Vytvořit
dostupné
bydlení pro
seniory,
nízkopříjmov
é obyvatele,
přechodné
pobyty či
„doléčovací“
(po úrazech
atd.)

4

2.3 Zavést
systém
motivace
obyvatel k
odpovědné
mu chování
při třídění
odpadů - vliv
na stanovení
výše
poplatků za

Komunitní
dům pro
seniory

Pytlový sběr
tříděného
odpadu s
čárovými
kódy

Rozvojová aktivita vytvoření
komunitního domu především
reaguje na nedostatek míst
v domovech pro seniory, kteří
jsou relativně soběstační, ale
nemají kde bydlet. Domovy
důchodců jsou totiţ primárně pro
seniory se sníţenou
soběstačností či se zdravotním
problémem. Komunitní dům tak
poslouţí ke komunitnímu
setkávání zde ţijících občanů a
podpoření plnohodnotného
ţivota na bázi sousedské
výpomoci. Jedná se mj. o
podporu aktivního přístupu ke
stárnutí (neizolovanost seniorů,
společné setkávání seniorů)

V rámci hierarchie nakládání
s odpady, kde je na přední
pozici materiálové vyuţití
odpadu a sniţování mnoţství
skládkovaných odpadům
přispěje nový systém třídění
vyuţitelného odpadu ke zlepšení
motivace obyvatel
k odpovědnému chování při
třídění odpadů, coţ bude mít
následně vliv na stanovení

Senioři nad
60 let věku
nevlastnící
ţádnou
nemovitost
a
s prokazate
lným
měsíčním
příjmem.

Občané
obcí ORP
Přelouč

18 mil. Kč

Odhad do 150
tis. Kč

Hlavním
zdrojem
financování této
rozvojové
aktivity bude
dotace
z programu
„Podpora
výstavby
podporovaných
bytů – č.
117D51400“.
Doplňujícími
budou vlastní
zdroje obecního
rozpočtu.

OPŢP – Prioritní
osa 3,
Specifický cíl
3.2 - Zvýšit podíl
materiálového a
energetického
vyuţití odpadů
+ Zdroje obce
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2016-2018

Obec
Řečany
nad
Labem

V roce
2015
přípravná
fáze - je
vytvářena
projektová
dokumenta
ce spolu
s podáním
ţádosti o
stavební
povolení.
Vlastní
realizace
započne
od r. 2016

Obec
Řečany
nad
Labem

Záměr

1/2016 přípravná
fáze

12/2017 01/2018 –
počátek
realizace v
praxi

svoz odpadů

poplatků za odpady. Projekt
bude mít tedy pozitivní vliv na
produkci SKO, na zvýšení
tříděného odpadu zároveň se
příznivě ovlivní náklady na svoz
a nakládání s SKO.

Průřezové
téma
Strategie
ORP
Přelouč

5

3.3
Centralizova
t informace
o školách,
školských
zařízeních,
sportovních i
volnočasový
ch aktivitách
na území
ORP
Přelouč

2.1
Průběţně
informovat
občany na
území SO

Školství
Sociální
sluţby
Odpadové
hospodářství
Servis
samosprává
m

Infoportál – společný informační
portál pro starosty a občany obcí
včetně difuzního fóra starostů
pro zajištění informovanosti
starostů v oblastech jejich
samostatné působnosti, pomoc
v usnadnění orientace
v mnoţství kaţdodenních
informací, lepší informační
přehled a pomoc ve specifických
záleţitostech agendy týkající se
správy obcí. Zároveň
informování občanů o dění
v oblastech týkajících se
samosprávy obcí, databáze
školství – přehledné informace,
rychlá orientace a srovnání pro
občany. Postupně zveřejňování
dalších databází a souhrnných
informací.

Starostové
Občané
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Dohoda v
území na
nevyčíslování
finanční
částky, neboť
se jedná o
spolupráci
s MÚ Přelouč
– aktivity
projektu
zajišťuje
zaměstnanec
v rámci
standardní
pracovní doby
MÚ

Rozpočet města
Přelouč

01/2016 –
od
zavedení a
uvedení
v praxi stálý
informační
zdroj/portál

Neformál
ní
platforma/
shromáţd
ění
starostů –
spoluprác
e na
zavedení
do praxe
město
Přelouč

Příprava,
postupné
zavádění

ORP
Přelouč o
nabízených
sociálních
sluţbách

3.1
Realizovat
dlouhodobo
u informační
a vzdělávací
kampaň pro
širokou
veřejnost
s cílem
správného
nakládání
s komunální
m odpadem

1.2 Zavést
systém
informovano
sti
o principech
a fungování
nového
subjektu
směrem
k obcím a
jejich
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občanům

Cíl 1 – Výstupem projektu je výstavba nových tříd MŠ, čímţ dojde k naplnění cíle Zřídit alternativu MŠ/zařízení jeslového typu či
vystavět nové třídy MŠ. Je zde přímá vazba projekt x cíl. Realizace tohoto projektu jednoznačně přispěje k naplnění cíle
Strategie ORP Přelouč.2
Cíl 2 – Výstupem projektu je databáze všech škol, školských zařízení a volnočasových aktivit na území ORP Přelouč zpřehlednění nejen všech krouţků, které jsou na území nabízeny. Databáze pomůţe i krouţkům jako takovým – některé totiţ mají
minimální nebo ţádnou propagaci. Tak dojde k naplnění cíle Centralizovat informace o školách, školských zařízeních, sportovních
i volnočasových aktivitách na území ORP Přelouč. Je zde přímá vazba projekt x cíl. Realizace tohoto projektu jednoznačně
přispěje k naplnění cíle Strategie ORP Přelouč.3

2 Při plánování tohoto projektu je myšleno i na předpokládaný demografický vývoj, který naznačuje mírný pokles dětí. V případě, ţe by docházelo
k dlouhodobému demografickému propadu v počtu ţáků, bude moţné vyuţít nově vystavěné třídy například pro kluby seniorů. Třídy totiţ vzniknou
v samostatné budově, která k současné MŠ bude připojena spojovací chodbou. Rozšíření kapacity MŠ bude zatím realizováno v největším městě – v centru
ORP Přelouč - v Přelouči. Do budoucna by se však tento projekt mohl stát motivačním pro ostatní obce, ve kterých se s nedostatečnou kapacitou MŠ potýkají
a dle prognóz ještě určitý čas budou potýkat.
3 V databázi, která bude umístěna na webových stránkách města Přelouč v sekci Obce sobě – info (http://www.mestoprelouc.cz/obce-sobe-info/) bude moţné
sledovat nejen základní informace o školách, sportech a dalších krouţcích, ale vedoucí jednotlivých aktivit se budou moci „pochlubit“ i úspěšností svých
svěřenců. Databáze navíc poskytne i základní představu o tom, jak je který sport náročný – výkonnostně, na vybavení, na finance. Tímto souhrnem informací
si vytvoří obrázek o náročnosti i úspěšnosti volnočasové aktivity i široká veřejnost či rodič nebo ţák, který má o danou aktivitu zájem.
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Cíl 3 – Výstupem projektu je výstavba komunitního domu pro seniory, čímţ dojde k naplnění cíle Vytvořit dostupné bydlení pro
seniory, nízkopříjmové obyvatele, přechodné pobyty či „doléčovací“ (po úrazech atd.). Je zde přímá vazba projekt x cíl. Realizace
tohoto projektu jednoznačně přispěje k naplnění cíle Strategie ORP Přelouč.4
Cíl 4 – Výstupem projektu je zavedení pytlového sběru tříděného odpadu s čárovými kódy, čímţ dojde k naplnění cíle Zavést
systém motivace obyvatel k odpovědnému chování při třídění odpadů - vliv na stanovení výše poplatků za svoz odpadů. Je zde
přímá vazba projekt x cíl. Realizace tohoto projektu jednoznačně přispěje k naplnění cíle Strategie ORP Přelouč.5

4

Tento projekt je inovativním řešením ţivotní situace seniorů na území SO ORP Přelouč. Snahou je reagovat na nedostatek míst v domovech pro seniory,

kteří jsou soběstační. Domovy důchodců jsou totiţ primárně pro seniory se sníţenou soběstačností či se zdravotním problémem. Komunitní dům tak poslouţí
ke komunitnímu setkávání zde ţijících občanů a podpoření plnohodnotného ţivota na bázi sousedské výpomoci. Cílem je tedy i vytvoření podmínek pro
komunitní a aktivní ţivot jako podpoření aktivního stárnutí.
5 Projekt zavádí do praxe pytlový sběr odpadů se čtečkami čárových kódů a zároveň tak zavádí systém výběru poplatků za odpady, který zohledňuje
mnoţství vyprodukovaného odpadu občany. Čím méně směsného komunálního odpadu občané vyprodukují (SKO), tím menší budou hradit poplatek za svoz
odpadu. Realizací tohoto projektu se motivují občané k menší produkci SKO a tím k většímu třídění odpadů, coţ se odrazí v konečné ceně - úhradě za svoz
odpadů včetně příjmu ze systému EKO-KOM, a.s. Tento projekt je realizován jako pilotní projekt – plně v souladu s realizací tvorby strategie v oblasti
odpadového hospodářství (včetně předem stanovených prognóz a indikátorů). Tento projekt je do praxe zaváděn vzhledem k realizaci projektu meziobecní
spolupráce (MOS), kdy v území zaznívaly názory na potřebnost zjištění moţností ještě větší efektivnosti odpadového hospodářství v souvislosti se svozem
odpadů. Projekt MOS realizovaný SMO ČR tedy vede v území k zamyšlení, jak jiţ fungující zaběhlý systém svozu odpadu ještě více zdokonalit.
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Cíl 5 – Výstupem projektu je vytvoření Infoportálu – společný informační portál pro starosty a občany obcí včetně difuzního fóra
starostů pro zajištění informovanosti starostů v oblastech jejich samostatné působnosti, čímţ dojde k naplnění průřezového cíle
informovanosti, jenţ je ve Strategii ORP Přelouč definován v těchto cílech

- Centralizovat informace o školách, školských

zařízeních, sportovních i volnočasových aktivitách na území ORP Přelouč, dále cíl Průběžně informovat občany na území SO ORP
Přelouč o nabízených sociálních službách, dále Realizovat dlouhodobou informační a vzdělávací kampaň pro širokou veřejnost s
cílem správného nakládání s komunálním odpadem a cíl Zavést systém informovanosti o principech a fungování nového subjektu
směrem k obcím a jejich občanům. Je zde přímá vazba projekt x průřezový cíl. Realizace tohoto projektu jednoznačně přispěje
k naplnění průřezového cíle Strategie ORP Přelouč.6

6

Cílem je zavést do praxe informační portál, jehoţ součástí je „uzamčená sekce“ – diskusní fórum, kam se po přihlášení mohou dostat pouze starostové a

správci cílů a gestoři indikátorů (vedoucí sociálního odboru, odboru ţivotní prostředí a vedoucí oddělení školství). Starostové ve veřejné sekci získají spolu
s občany zajímavé informace z oblasti školství, sociální oblasti, odpadového hospodářství a z oblasti servisu samosprávám – tedy k agendě spojené se
správou obce. V neveřejné sekci, kam se dostanou jak výše zmiňováno pouze starostové obcí a vedoucí odborů, se mohou starostové vzájemně poradit,
získat odpovědi na své otázky, předloţit si některé materiály, upozornit na změny zákonů, vyhlášek apod. zkrátka zde bude moţnost si usnadnit systém
komplexní a široké agendy starostů obcí, jejichţ práce pro obce klade na starosty (kteří jsou v ORP z valné většiny neuvolnění) obtíţné poţadavky a s tím
spojenou časovou náročnost na plnění řady poţadavků a úkolů.
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5. Podrobná

specifikace

preferovaných

rozvojových

aktivit

meziobecní spolupráce
Projekt 1 – Rozšíření kapacity MŠ (výstavba nových tříd)

Obrázek 1 - Vizualizace rozšíření MŠ v Přelouči (bude přistavěna růţová budova)

Iniciátor rozvojové aktivity
Iniciátorem této rozvojové aktivity je město Přelouč na základě zpracované Strategie
ORP Přelouč (v rámci projektu MOS SMO ČR)
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Tato rozvojová aktivita je řešením dlouhodobě nedostatečné kapacity v MŠ na území
SO ORP Přelouč. S problémem nedostatečné kapacity MŠ se však potýká většina
území ČR.
Jaké jsou příčiny problému?
Hlavní příčiny problému nedostačující kapacity byly odhaleny jiţ v průběhu analýzy
školství (předškolní a základní vzdělávání) na území ORP Přelouč. Mezi hlavní
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příčinu v současné chvíli patři skutečnost, ţe v celém území SO ORP Přelouč
nefungují ţádná zařízení jeslového typu. S touto příčinou je neodlučitelně spojena
další příčina problému - tou je moţnost dvouleté rodičovské dovolené, která s
sebou nese problém s umístěním dětí ve věku 2-3 let. V současné době jsou rodiče
nuceni vyuţívat tři soukromá zařízení na území ORP Přelouč, která jsou však
finančně náročná.
Neopomenutelnou příčinou je velký zájem o předškolní vzdělávání, která je
podpořena demografickým vývojem, který i do budoucna předpovídá jen mírný
pokles dětí. I kdyţ jsou všechny MŠ na svém kapacitním maximu, ţadatelů o místo
ve školce je stále mnoho.
Při hledání řešení tohoto problému bylo zjištěno, ţe jiţ není moţné zaţádat o
navýšení kapacity jednotlivých MŠ na území ORP Přelouč. Ty MŠ, které tuto
moţnost měly, tak v minulosti učinily. Navýšení kapacit MŠ je tedy moţné pouze
výstavbou nových tříd.
Snaha vyřešit daný problém však podléhá omezeným finančním moţnostem.
Výstavba nových tříd se bude realizovat pouze za předpokladu získání dotace.
Situace se tak vyřeší novými třídami, na jejichţ financování bude podána dotační
ţádost (MŠMT, IROP).

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Hlavním přínosem této rozvojové aktivity je celkové zlepšení problémové situace
v oblasti kapacity MŠ. Rozšířením jiţ stávající MŠ Za Fontánou o dvě nové třídy
dojde k navýšení kapacity MŠ o dalších padesát míst.
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou děti ve věku od tří let, které se z kapacitních důvodů do MŠ
dříve nedostaly, a samozřejmě rodiče dětí v předškolním věku.
Zapojené obce
Nositelem projektu je město Přelouč. Za zapojené obce lze však povaţovat všechny
obce ze SO ORP Přelouč, protoţe cílem projektu je v rámci meziobecní spolupráce
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vypomáhat i dalším obcím v zájmovém území. Předem tedy nelze konkretizovat
zapojené obce, protoţe není moţné předpokládat, kdo které MŠ rodiče své děti
nakonec přihlásí a umístí.
Zájem o umístění dětí v třídách MŠ je jednoznačný. V průběhu analýzy školství na
území ORP Přelouč bylo znatelné, ţe obce, které na řešení svých situací nemají
prostředky, spoléhají na největší město v ORP – na Přelouč. Právě sem totiţ jezdí za
prací spousta obyvatel z okolních obcí i města. Nové třídy tedy vzniknou zatím jen
v Přelouči, ale zájem o umístění dětí právě do těchto tříd bude přicházet z celého
ORP.
Potvrzení zájmu obcí SO ORP Přelouč bude doloţeno realizováním ankety
(průzkumu), která bude umístěna na diskusním fóru představitelů obcí ORP Přelouč.
Spuštění této ankety bude jedním z hlavních kroků realizovaných jako jeden
z dalších podkladů (vedle výsledků analýz a strategické části komplexního
rozvojového dokumentu Strategie ORP Přelouč) pro doloţení nezbytnosti realizace
této aktivity a pro doloţení naplnění hlavního smyslu projektu, kterým je meziobecní
spolupráce obcí (uţitek z projektu bude mít více obcí, je zde zřejmá meziobecní
spolupráce, kde město Přelouč si vzalo díky výsledkům analýz a strategické části
Strategie ORP Přelouč roli „tahouna“ a pomocníka ostatním obcím).7
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Za největší riziko je v tuto chvíli povaţováno nezískání dotace, bez které tuto
výstavbu nebude moţné uskutečnit.
Jako dalším rizikem do budoucna můţe být nepříznivý demografický vývoj, který
s sebou přinese nedostatek dětí. Na toto riziko je jiţ však myšleno uţ v projektové
studii. Ta počítá do budoucna v případě nepříznivého demografického vývoje i
s variantou, ţe by budova s novými třídami mohla být vyuţitelná např. pro kluby

7

Anketa/průzkum na diskuzním fóru starostů - Toto fórum vzniká jako výstup Projektu MOS

v zájmovém území (jako 1 z dalších projektů).
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důchodců či volnočasové aktivity dětí a ţáků. Dle moţností vybavenosti by bylo
moţné prostory vyuţít třeba pro jazykové, přírodovědné či technické krouţky.

Místo realizace rozvojové aktivity
Pro tuto rozvojovou aktivitu mělo město Přelouč na výběr ze dvou MŠ – MŠ Přelouč
Kladenská a MŠ Přelouč Za Fontánou. Jelikoţ je MŠ Kladenská uţ v tuto chvíli velmi
kapacitně obsáhlá (kapacita 252 dětí), byla zvolena MŠ za Fontánou (kapacita 52
dětí) 8. Po volbě místa byly realizovány diskuse nad vhodným místem pro rozšíření
MŠ. Po domluvě s architektem budou nové třídy vystavěny za MŠ z levé strany při
pohledu čelem k MŠ (při pohledu od sportovní haly). Nové třídy budou se stávající
budovou propojeny chodbou kvůli přístupu do jídelny.
Rozšíření se však nedočká jen budova, ale i přilehlá zahrada MŠ. Jelikoţ je venkovní
prostor pro kaţdé dítě pevně stanoven, bude zahrada dostatečně rozšířena. Přibude
zde i svah pro sáňkování či opěrná stěna svahu z kamene.

Území dopadu rozvojové aktivity
Nositelem projektu je město Přelouč. Za zapojené obce lze však povaţovat všechny
obce ze SO ORP Přelouč. Předem nelze konkretizovat zapojené obce zájmového
území, protoţe není moţné předpokládat, do které MŠ rodiče své děti nakonec
přihlásí a umístí. Smyslem a záměrem projektu je však pomoci dalším obcím ORP
Přelouč, které řeší problémy s umisťováním svých dětí do MŠ z kapacitních důvodů.
Harmonogram rozvojové aktivity
o rok 2015

- přípravné práce (příprava projektové studie a dokumentace,
podání ţádosti o stavební povolení)

o rok 2016

- podání ţádosti
- na základě získání dotace zahájení realizace projektu

o rok 2017

8

- dokončení realizace

Kapacity MŠ ověřovány dne 3. 8. 2015 na Rejstříku škol a školských zařízení (http://rejskol.msmt.cz/)
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Zdroje financování
Dotace + rozpočet města Přelouč
Dotace od MŠMT
o název programu: Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních
škol zřizovaných územně samosprávnými celky
o Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol
Dotace IROP
o Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.4; Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoţivotní učení
o Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení
péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol

Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Sníţení počtu odmítnutých ţádostí z kapacitních důvodů MŠ.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Rozvojový pracovník MÚ Přelouč (ţádost o dotaci). Další personální nároky souvisí
s konkrétní realizací projektu – architekt (projektová studie a dokumentace), stavební
firma, atd.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Inovativnost tohoto projektu je v první řadě v tom, ţe se jedná o rozšíření jiţ existující
MŠ a ne o výstavbu nové MŠ. Náročnost přípravných prací byla tedy zkomplikována
jiţ zastavěným prostorem i zahradou s herními prvky. Po konzultacích s architektem
však bude rozšíření realizováno velmi elegantně a efektivně i vzhledem k vyuţití
prostoru zahrady. Realizaci v tuto chvíli prostorově brání jedna postarší budova
(nepouţívaná kotelna), která bude v rámci rozšíření MŠ zdemolována.
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MŠ tímto projektem získá novou budovu se dvěma třídami a nemalé rozšíření
zahrady pro venkovní aktivity dětí (př. bude zde vybudován kopec na sáňkování – viz
výše).

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Potřebnost tohoto projektu jasně vyplývá z výše popsaných příčin, mezi které patří
dlouhodobě nedostačující kapacita MŠ, jeţ dle aktuálních prognóz bude stále
problémem.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Tato rozvojová aktivita je plně v souladu se Strategií území SO ORP Přelouč, která
byla zpracována pod záštitou SMO ČR. Zde je v oblasti školství definován
problémový okruh č. 1 jako „1. Nedostatečná kapacita MŠ“. Cílem 1.1 tohoto
okruhu je „1.1 Zřídit alternativu MŠ/zařízení jeslového typu či vystavět nové třídy
MŠ“. Lze tedy konstatovat, ţe na území ORP Přelouč bude touto rozvojovou aktivitou
plněn cíle této strategie.

Další strategické cíle, se kterými je rozšíření MŠ v souladu:
Národní úroveň:
Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 -2018
o Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe → 1.2 Místní identifikace /
místní navýšení potřeb kapacit mateřských škol s podporou obcí
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období
2015-2020
o A. Předškolní vzdělávání (systematickým posilováním sítě mateřských
škol a jejich kapacit vytvářet podmínky pro to, aby kaţdé dítě, jehoţ
zákonní zástupci o to poţádají, mohlo být přijato do předškolní- ho
vzdělávání) → A. 2.1 Navýšit v místech potřeby kapacity
mateřských škol s podporou obcí a MŠMT prostřednictvím: a) fondu
MŠMT (a MF) na podporu kapacit MŠ a ZŠ, b) z rozpočtu ERDF v
rámci Integrovaného regionálního operačního programu
Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020
o 3.1.1 Zvýšit dostupnost a kvalitu předškolního vzdělávání a rané péče
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Rozhodnutí rady o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států
Část II integrovaných hlavních směrů strategie Evropa 2020
o Hlavní směr 9: Zlepšit výsledky systémů vzdělávání a odborné přípravy
na všech úrovních a zvýšit účast na terciárním vzdělávání
Regionální úroveň:
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém
kraji (2012–2016)
o II. Výchozí stav a strategie rozvoje → II. 1. Předškolní vzdělávání

Lokální úroveň:
Strategický plán rozvoje mikroregionu Podhůří Ţelezných Hor
Priorita Kultura, celoţivotní vzdělávání
Opatření 4.2 Podpora školství a vzdělávání
Strategický plán rozvoje mikroregionu Heřmanoměstecko
Strategický cíl: Kultura, celoţivotní vzdělávání
Opatření 4. 2. Podpora školství a vzdělávání

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Ţeleznohorský region
Prioritní oblast: Kultura, celoţivotní vzdělávání
Strategický cíl: Pestrý společenský ţivot a kvalitní výběr a moţnosti
vzdělávání včetně celoţivotního učení
Specifický cíl 4.1 Zkvalitňování předškolního a školního vzdělávání
Opatření 4.1.2. Podpora rozšíření kapacit mateřských škol v exponovaných
místech zájmu či vyuţití kapacit základních škol, podpora realizace dětských
skupin
Strategický plán rozvoje města Přelouč 2014 - 2020
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Na území ORP Přelouč lze konstatovat, ţe je o oblast školství velký zájem i ze strany
investorů – zřizovatelů. Města i obce se velmi aktivně snaţí získávat finanční
27

prostředky z dotací na modernizaci svých škol. Z provedeného průzkumu v rámci
činnosti týmu na projektu Podpora meziobecní spolupráce je zřejmé, ţe investováno
je hlavně do stávajících budov ve formě zateplení, nových oken, fasády, střech či
zabezpečení budovy.
Vedení škol se ale snaţí získávat finanční prostředky i z jiných zdrojů – dotací. Asi
největším příkladem můţe být zapojení všech ZŠ na území ORP Přelouč do projektu
„EU peníze školám“, který byl hrazen z operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Na modernizaci vybavení (hlavně IT – dataprojektory,
interaktivní tabule, notebooky atd.) bylo mezi školy v zájmovém území rozděleno
celkem 10.557.550 Kč.
I přesto, ţe pro MŠ takovýto celoplošný projekt zatím nebyl uskutečněn, i zde je
viditelná snaha o získávání dotací – ať uţ na modernizaci vybavení, rekonstrukci
budov či vzdělávání zaměstnanců.
Lze tedy konstatovat, ţe přístavba nových tříd MŠ, které nabídnou místa dalším
padesáti dětem, je plně v souladu s trendem investic do školství za poslední roky na
území ORP Přelouč.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
V průběhu roku 2015 došlo k zahájení přípravy potřebné dokumentace, studií a
podání ţádostí o stavební povolení. Následné období od r.2016 bude představovat
hlavní realizační proces.
Začátkem roku 2016 bude podána ţádost o poskytnutí dotace. Po jejím obdrţení
bude moţné zahájit výstavbu, která by dle předpokladu měla trvat jeden rok.
Předpokládaným termínem ukončení této rozvojové aktivity je tedy rok 2017.

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Neopomenutelným zajištěním výstupu této aktivity bude informování v místních
pravidelných „plátcích“, ve kterých byly uváděny i předešlé investice v oblasti
školství. Aby se aktuální informace o rozšíření kapacity MŠ zaručeně dostaly k co
nejširší veřejnosti, budou informace o výstupech této rozvojové aktivity umístěny jak
na webových stánkách dané MŠ, tak na webových stránkách města Přelouč
28

v záloţce Obce sobě – info (http://www.mestoprelouc.cz/obce-sobe-info/skolstvi/) –
sekce týkající se informovanosti ve všech oblastech řešených projektem SMO ČR výstup projektu v ORP Přelouč.
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Projekt 2 - Databáze volnočasových/mimoškolních aktivit
Iniciátor rozvojové aktivity
Iniciátorem vytvoření databáze nabízených mimoškolních aktivit na území ORP
Přelouč je město Přelouč. Vypracování databáze - MÚ Přelouč – oddělení
školství/odbor finanční.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Tvorba databáze mimoškolní aktivit se snaţí zjednodušit přístup k informacím
týkajících se právě volnočasových aktivit na území ORP Přelouč. Na základě
provedeného průzkumu v měsíci únoru 2015 (vykonán realizačním týmem ORP
Přelouč nad rámec aktivit projektu MOS SMO ČR), který byl zaměřen na zdravý
ţivotní styl ţáků ZŠ a celkově jejich vyuţití volného času lze konstatovat, ţe
nabízená škála mimoškolních aktivit je na území ORP Přelouč velmi různorodá. Co
chybí, je právě ucelená databáze nabízených mimoškolních aktivit, která by
centralizovala všechny nabízené mimoškolní aktivity a informace o nich na jednom
místě.
Jaké jsou příčiny problému?
Příčina problému je daná situací, ţe i přes dnešní moderní dobu plnou výpočetní
techniky je spousta krouţků vedená s minimální informovanosti na internetu.
Absence těchto základních informací o krouţku (př. čas a místo konání, cena,
potřebné vybavení, soutěţe, úspěchy) sniţuje moţnost většího zájmu ze strany ţáků
či rodičů. Ti často o krouţku nevědí, nebo nemají dostatečné informace, aby se o
krouţek zajímali více.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem vytvoření ucelené databáze mimoškolních aktivit je právě soustředění
dostupných informací o nabízených mimoškolních aktivitách na jednom místě. Ţáci i
rodiče si poté budou moci procházet jednotlivými zaměřeními a třeba si i vytvořit
přehled, kolik stojí „roční provoz“ v krouţku, o který jeví jejich dítě zájem.
Vytvořená databáze tak poskytne i prostor pro porovnávání jednotlivých krouţků.
Bude moţné sledovat získané úspěchy, počet členů, četnosti tréninků či finanční
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náročnost. Je i v samotném zájmu vedoucích mimoškolních aktivit, aby pro vytvoření
databáze poskytli co nejvíce informací, protoţe databáze pak můţe určitým
způsobem fungovat jako konkurenční nástroj jednotlivých aktivit.
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou v první řadě ţáci ZŠ, jejich rodiče a vedoucí mimoškolních
aktivit.
Zapojené obce
Databáze mimoškolních aktivit bude vytvářena pro území celého SO ORP Přelouč.
Do databáze volnočasových aktivit tak budou moci umístit informace o svých
volnočasových aktivitách vedoucí ze všech obcí v zájmovém území. Zapojeny tedy
budou obce ORP Přelouč.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Největším rizikem této aktivity je hrozící nespolupráce ze strany vedení mimoškolních
aktivit. Často se jedná totiţ o nadšence, kteří se ţákům věnují zdarma ve svém
volném čase, a zřejmě bude časově náročnější získat od nich všechny potřebné
informace.
Místo realizace rozvojové aktivity
Vytvořená databáze mimoškolních aktivit bude zveřejněna na webových stránkách
města Přelouč v záloţce Obce sobě – info - sekce týkající se informovanosti ve
všech oblastech řešených projektem SMO ČR - výstup projektu v ORP Přelouč.
Rozvojová aktivita bude vytvářena na MÚ Přelouč – oddělení školství/odbor finanční.
Území dopadu rozvojové aktivity
Jelikoţ je cílem databáze zmapování všech nabízených volnočasových aktivit na
území ORP Přelouč, bude územím dopadu celý SO ORP Přelouč.
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Harmonogram rozvojové aktivity
o 1. Přípravná fáze - realizace dotazníkového šetření = únor
o 2. Přípravná fáze - vyhodnocení dotazníkového šetření = květen
o Vlastní realizace - zahájení zpracovávání databáze = 01/2016
o Předpokládané ukončení rozvojové aktivity = 06/2016
Zdroje financování
Na financování této rozvojové aktivity nebudou třeba ţádné finanční prostředky.
Úvodní dotazníkové šetření bylo zpracováno v rámci pracovní doby pracovníka
realizačního týmu Projektu OBCE SOBĚ na území ORP Přelouč, a následná
kompletace databáze bude vytvořena pracovníky MÚ Přelouč – spolupráce oddělení
školství a IT.9
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Jedním z indikátorů této rozvojové aktivity je vytvořená databáze jako taková. Dalším
je počet mimoškolních aktivit, které budou do databáze zahrnuty.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Personální nároky této rozvojové aktivity budou součástí standardní pracovní doby
pracovníků MÚ Přelouč – 1x pracovník IT a 1x pracovnice oddělení školství.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Inovativní je uţ samotný nápad, protoţe na území ORP Přelouč se nenachází ţádné
místo, kde by byly informace tohoto druhy centralizovány. Vše realizováno v souladu
s výsledky

dotazníkového

šetření

uskutečněného

v únoru

2015

(vykonáno

realizačním týmem ORP Přelouč nad rámec aktivit projektu MOS SMO ČR), které
tuto situaci potvrdilo.

9

V území bylo s klíčovými aktéry (zainteresovanými na naplňování této aktivity) dohodnuto nevyčíslování

přesných nákladů. Jednalo by se pouze o odhady finančních částek, což by se míjelo se smyslem a podstatou
této aktivity – tohoto projektu.

Smluvní partner – město Přelouč – nabídlo v této souvislosti pomoc a

spolupráci – zajištěni pracovníci MÚ: pracovnice oddělení školství a pracovník IT, kteří v rámci standardní
pracovní doby vytváří a spravují zmiňovanou databázi volnočasových/mimoškolních aktivit.
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Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Vytvořením databáze budou jak ţáci, rodiče, trenéři, lektoři i široká veřejnost lépe
orientováni v nabízených krouţcích a jejich potřebách. Databáze navíc poskytne
porovnání jednotlivých krouţků z pohledu náročnosti na vybavení či finance a
úspěchy. I tato skutečnost se odrazí na zdravé konkurenceschopnosti nabízených
krouţků – čím lepší bude komunikace mezi vedením volnočasových aktivit
a pracovníky MÚ, tím budou v databázi podrobnější informace pomáhající k vytvoření
reálného obrazu o jednotlivých aktivitách. Snaha prezentovat „svou“ aktivitu co
nejlépe povede ke snaze co nejvíce zabezpečit kvalitu aktivity. Na druhou stranu
právě databáze bude solidním nástrojem pro prezentaci jednotlivých aktivit při
hledání sponzorů.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Tato rozvojová aktivita je plně v souladu se Strategií území SO ORP Přelouč, která
byla zpracována pod záštitou SMO ČR. Zde je v oblasti školství definován
problémový okruh č. 3 jako „Nedostatečná podpora mimoškolních aktivit ţáků
s důrazem na sport“. Cílem 3.1 tohoto okruhu je „Centralizovat informace o
školách, školských zařízeních, sportovních i volnočasových aktivitách na
území ORP Přelouč“. Lze tedy konstatovat, ţe na území ORP Přelouč bude touto
rozvojovou aktivitou plněn cíle této strategie.

Další strategické cíle, se kterými je tvorba databáze v souladu:
Národní úroveň:
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období
2015-2020
Rozhodnutí rady o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států
Část II integrovaných hlavních směrů Strategie EU 2020
Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020
Strategie celoţivotního učení ČR
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Implementační plán Strategie celoţivotního učení 2008
Koncepce podpory mládeţe na období 2014 - 2020

Regionální úroveň:
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém
kraji (2012–2016)

Lokální úroveň:
Strategický plán rozvoje mikroregionu Podhůří Ţelezných Hor
Priorita Kultura, celoţivotní vzdělávání
Opatření 4.1. Podpora společenského ţivota a volnočasových aktivit
Opatření 4.2 Podpora školství a vzdělávání
Strategický plán rozvoje mikroregionu Heřmanoměstecko
Priorita Kultura, celoţivotní vzdělávání
Opatření 4.1. Podpora společenského ţivota a volnočasových aktivit
Opatření 4.2 Podpora školství a vzdělávání

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Ţeleznohorský region
Prioritní oblast: Kultura, celoţivotní vzdělávání
Strategický cíl: Pestrý společenský ţivot a kvalitní výběr a moţnosti
vzdělávání včetně celoţivotního učení
Specifický cíl: 4.3. Podpora kulturních a volnočasových aktivit
Specifický cíl: 4.4. Podpora komunitní funkce a spolupráce škol se školami a
dalšími klíčovými aktéry
Opatření: 4.3.1. Podpora rozvoje pestrých kulturních, vzdělávacích a
volnočasových aktivit včetně důrazu na sport a tělovýchovu (zdravý ţivotní
styl)
Opatření: 4.4.1. Podpora mimoškolních aktivit dětí a důraz na komunitní
funkce škol - vyuţití kapacity základních škol pro mimoškolní aktivity
Opatření: 4.4.2. Spolupráce škol a dalších klíčových aktérů – předávání
zkušeností, zpětná vazba a společný postup pro zefektivnění činností
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Strategický plán rozvoje města Přelouč 2014 - 2020
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Tvorba databáze mimoškolních volnočasových aktivit je úzce spojená s rozvojovou
aktivitou popisovanou v Projektu 5 - Infoportál - společný informační portál pro
starosty a občany obcí včetně difuzního fóra starostů. Na těchto webových stránkách
budou prezentovány výstupy z vytvořené databáze.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Přípravná fáze aktivity byla zahájena v únoru 2015 aktivním přístupem ještě
v samotné realizaci projektu SMO ČR Podpora meziobecní spolupráce, kdy bylo
uskutečněno dotazníkové šetření u ţáků ZŠ na území ORP Přelouč.
Vlastní činnosti na rozvojové aktivitě budou zahájeny v roce 2016. Předpokládaný
termín dokončení databáze je v polovině roku 2016.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Výstupy vytvořené v databázi budou prezentovány na webových stránkách města
Přelouč v záloţce Obce sobě – info (http://www.mestoprelouc.cz/obce-sobe-info/). sekce týkající se informovanosti ve všech oblastech řešených projektem SMO ČR výstup projektu v ORP Přelouč
Samozřejmostí těchto webových stránek je provázanost s webovými stránkami
nabízených volnočasových aktivit i škol a školských zařízení.
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Projekt 3 - Komunitní dům pro seniory
Iniciátor rozvojové aktivity
Iniciátorem zřízení komunitního domu pro seniory je obec Řečany nad Labem

Obrázek 2 - Vizualizace Komunitního domu pro seniory v Řečanech nad Labem

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Rekonstrukce stávající budovy na komunitní dům pro seniory řeší především bydlení
pro seniory nad 60 let věku, kteří nevlastní ţádnou nemovitost. Touto rozvojovou
aktivitou se obce snaţí reagovat na nedostatek míst v domovech pro seniory, kteří
jsou soběstační, ale nemají kde bydlet. Domovy důchodců jsou totiţ primárně pro
seniory se sníţenou soběstačností či se zdravotním problémem. Komunitní dům tak
poslouţí ke komunitnímu setkávání zde ţijících občanů a podpoření plnohodnotného
ţivota na bázi sousedské výpomoci.
Jaké jsou příčiny problému?
Jedním z problémů jsou vzrůstající náklady seniorů na provoz svých nemovitostí, ve
kterých jsou v nájmu, dále ztráta sociálního kontaktu – občané samostatně bydlící jiţ
jen čekají na konec ţivota; postrádají podnět aktivního ţivota.
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Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem je vytvořit podporované byty slouţící k poskytování sociálního bydlení pro
osoby, které mají ztíţený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících
z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich
ţivota.
Dále zajištění komunitního ţivota občanů dávající moţnost stále aktivního zapojení
se do ţivota i v pokročilém věku, vzájemná pomoc a tím částečné nahrazení
potřebné pečovatelské sluţby či rodinné pomoci. Důleţitým aspektem je zde právě
báze sociální výpomoci, díky které se prodlouţí soběstačnost a aktivní ţivot zde
ţijících občanů. Důraz je kladen také na mezilidské vztahy a zachování osobní
nezávislosti kaţdého jedince, které bude určitě moţné utuţovat i ve sdílených
prostorech na podporu komunitního ţivota seniorů.
Cílová skupina
Cílovou skupinou komunitního domu pro seniory jsou senioři nad 60 let věku
nevlastnící ţádnou nemovitost. Senioři musí prokázat, ţe jejich čistý průměrný
měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy
v komunitním domě nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě
jednočlenné domácnosti nebo 1,2 násobek v případě dvoučlenné domácnosti.
Zapojené obce
Nositelem projektu je obec Řečany nad Labem. Za zapojenou obec lze však
povaţovat jakoukoli obec, která má zájem o ubytování svých občanů splňujících
stanovená kritéria v tomto komunitním domě. Smyslem a záměrem projektu je tak
prostřednictvím meziobecní spolupráce pomoci občanům dalších obcí z ORP
Přelouč.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Hlavní riziko je pevně spojené se získáním dotace – udrţitelnost projektu je 20 let.
Toto riziko je však obci Řečany nad Labem známé a do budoucna bude nutné raději
počítat s případným financováním.
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Místo realizace rozvojové aktivity
Jelikoţ je nositelem projektu obec Řečany nad Labem, která pro komunitní dům
našla ve své obci vhodné místo, bude se komunitní dům nacházet přímo v obci
Řečany nad Labem.
Území dopadu rozvojové aktivity
Území dopadu této rozvojové aktivity je těţké konkretizovat předem. V podstatě
můţe být podána ţádost o ubytování seniora z celé ČR. I kdyţ bude komunitní dům
v Řečanech nad Labem. Primárně je však cílem pomoci najít bydlení pro občany obcí
ORP Přelouč.
Uţ v současné době obec Řečany nad Labem jedná o spolupráci s městem Přelouč,
které bude komunitní dům pro seniory také budovat. Forma spolupráce bude
spočívat v nabízení volných míst v komunitních domech tak, aby byla volná místa
nabízena co největšímu počtu seniorů – tedy bude naplňována meziobecní
spolupráce, výpomoc občanům dalších obcí. Do budoucna se s touto spoluprací
počítá a je záměrem, aby si obce takto nadále vypomáhaly. Touto spoluprácí tak
můţou volné místo v komunitním domě získat i senioři s trvalým bydlištěm mimo
Přelouč a Řečany nad Labem.
Harmonogram rozvojové aktivity
o rok 2015

- přípravné práce (příprava projektové dokumentace, podání

ţádosti o stavební povolení)
o 1. kvartál 2016 podání ţádosti o dotaci z programu „Podpora výstavby
podporovaných bytů“ od ministerstva pro místní rozvoj
o následně zahájení prací
o předpokládaná doba výstavby je maximálně dva roky (r. 2018)
Zdroje financování
Hlavním zdrojem financování této rozvojové aktivity bude dotace z programu
„Podpora výstavby podporovaných bytů – č. 117D51400“. Doplňujícími budou vlastní
zdroje obecního rozpočtu.
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Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Jako indikátor výstupu této rozvojové aktivity je označen počet ubytovaných
osob/seniorů, přičemţ maximální plánovaná kapacita komunitního domu bude 14
bytů.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
V době přípravy – personální nároky - sepsání ţádosti o dotaci - 1 pracovník
Mezi předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity lze zahrnout
poloviční úvazek pro správce celé budovy.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Inovativní je v první řadě podoba komunitního bydlení, protoţe se jedná o úplně nový
projekt nemající v ČR do této doby obdobu. Tímto řešením není seniorům nabízeno
„pouze“ ubytování a moţnost pečovatelské péče, ale moţnost zapojení se do
aktivního ţivota. Vize komunitního domu je postavená na sousedské sounáleţitosti,
komunikaci a výpomoci. V malých obcích se nachází často senioři, kteří v rodinných
domech zůstali sami – nemají finance na chod a údrţbu domů a zahrad, často se
nedostanou do kontaktu s ostatními lidmi a tím ztrácejí kontakt s aktivním okolním
světem. V komunitním domě bude společný prostor, kde se budou moci senioři
scházet a komunikovat. Celá koncepce komunitních domů je sama o sobě inovací.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Potřebnost komunitního domu pro seniory vyplývá v první řadě z přeplněnosti
domovů pro seniory v zájmovém území. Další potřebou je nutnost prodluţovat aktivní
ţivot seniorů na bázi sousedské výpomoci a zachovávat tak osobní nezávislost
kaţdého jedince. Vize této sousedské výpomoci je taková, ţe dojde ke sníţení
potřebné sociální pomoci.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Tato rozvojová aktivita je plně v souladu se Strategií území SO ORP Přelouč, která
byla zpracována pod záštitou SMO ČR. Zde je v oblasti sociálních sluţeb definován
problémový okruh č. 1 jako „Nedostatečné kapacity v bydlení pro seniory,
nízkopříjmové obyvatele a sociálně vyloučené osoby“. Cílem 1.1 tohoto okruhu je
„Počet bytů podporovaného bydlení pro nízkopříjmové obyvatelé, pro seniory,
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přechodné pobyty či „doléčovací“ (po úrazech atd.)“. Lze tedy konstatovat, ţe
Řečany nad Labem svou rozvojovou aktivitou plní cíle této strategie.
Další strategické cíle, se kterými je komunitní dům pro seniory v souladu:
Národní úroveň:
Národní strategie rozvoje sociálních sluţeb pro období 2014 – 2020
o Cíl 2.2 → Rozšíření procesů deinstitucionalizace a humanizace
poskytovaných sluţeb sociální péče, a to ve prospěch poskytování
komunitních sociálních sluţeb → opatření: 2.2.1. Sniţovat počet osob
v ústavních sociálních sluţbách, zejména v oblasti podpory osobám se
zdravotním

postiţením

a

problémy v učení,

včetně

návazného

sniţování kapacit těchto sluţeb a rozvíjet komunitní sluţby.
Regionální úroveň:
Akční plán rozvoje sociálních sluţeb Pardubického kraje na rok 2015
o 2.3. Oblasti péče a potřeby poskytování sociálních sluţeb → Oblast
péče o seniory
Lokální úroveň
Strategický plán rozvoje města Přelouč
o Priorita C. 3 Sociální a zdravotní sluţby → C. 3.1 Sociální bydlení

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Lze konstatovat, ţe na území ORP Přelouč je nabízena široká škála sociálních
sluţeb. V zájmovém území je nepřehlédnutelná snaha o komplexní řešení situace
v sociální oblasti s ohledem na aktuální potřeby.
Se sociálními sluţbami v zájmovém území úzce souvisí i vytvořené webové stránky,
které vznikají jako výstup projektu MOS na území ORP Přelouč. Zde budou
poskytovány aktuální informace nejen z oblasti sociálních sluţeb. Pomocí diskusního
fóra, které se na těchto stránkách bude nacházet, si mohou v neveřejné části
starostové sdělovat aktuální problémové situace a společně hledat řešení. Závěrem
lze konstatovat, ţe těmito vytvořenými webovými stránkami je naplňován cíl osvěty
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sociálních sluţeb - 2.1 Průběţně informovat občany na území SO ORP Přelouč o
nabízených sociálních sluţbách.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Přípravné práce na rozvojové aktivitě – r. 2015 (tvorba projektové
dokumentace, podání ţádosti o stavební povolení).
Vlastní zahájení rozvojové aktivity v praxi proběhne od počátku r. 2016 - obec
Řečany nad Labem bude v začátku roku 2016 ţádat o dotaci na tuto
rozvojovou aktivitu, u které předpokládá dobu výstavby maximálně dva roky.
Předpokládaná doba ukončení je tedy v roce 2018.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Publicitou komunitního domu pro seniory se obec Řečany nad Labem zabývá uţ
v současné chvíli. V plánu je poskytovat informace v novinách, místním zpravodaji i
webových stránkách.
Aktuální informace o komunitním domě budou zveřejňovány i na webových stránkách
města Přelouč – v záloţce Obce sobě – info (http://www.mestoprelouc.cz/obce-sobeinfo/), sekce týkající se informovanosti ve všech oblastech řešených projektem SMO
ČR - výstup projektu v ORP Přelouč
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Projekt 4 – Pytlový sběr tříděného odpadu s čárovými kódy
Iniciátor rozvojové aktivity
Strategie ORP Přelouč
Obec Řečany nad Labem
Dle strategie rozvoje ORP Přelouč, plně
vše s dohodnutým rozvojovým směrem
v oblasti odpadového v hospodářství projektový záměr je v obci Řečany nad

Obrázek 3 - Náhled fungování pytlového sběru

Labem (1359 obyvatel).

s čárovými kódy

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Problém stále nedostatečného třídění odpadů
Velká produkce SKO v ORP Přelouč
Vysoká míra skládkování odpadů
Legislativní tlak na sniţování produkce odpadů aţ vyústění v zákaz
skládkování, nezbytnost tuto situaci řešit - velmi klíčové
Rozvojová aktivita zde uváděná v cíli 2.3 Zavést systém motivace obyvatel k
odpovědnému chování při třídění odpadů - vliv na stanovení výše poplatků za
svoz odpadů strategie ORP Přelouč úzce souvisí s cílem 2.2 Optimalizovat
sběrnou síť na třídění využitelných složek odpadů – pytlovým sběrem se téţ
částečně řeší špatná hustota sběrné sítě v ORP Přelouč – pytle mají občané u
rodinných domů, pohodlnější a dostupné řešení větší vzdálenosti ke sběrným
nádobám
Jaké jsou příčiny problému?
Neukázněnost občanů
Vysoká/vzrůstající

ţivotní

úroveň

moderní

společnosti

–

obecně

nadbytek/konzumní společnost, proto velká produkce SKO. Je nezbytné
produkci SKO omezovat.
Nedostatečná hustota sběrné sítě

42

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Větší tříditelnost odpadů, větší výtěţnost tříděného odpadu
Stabilní či niţší poplatek za svoz odpadů díky niţší úhradě za svoz odpadů
Příjem do rozpočtu obce za zpětný odběr odpadů ze systému EKO-KOM, a.s.
Motivace obyvatel více třídit – zlepšení přístupu obyvatel k třídění odpadů
Osvěta obyvatel, ve kterou realizace tohoto projektu vyústí
Nepřeplněnost sběrných hnízd odpady, čistota a pořádek v obcích
Cílová skupina
Občané obcí ORP Přelouč
Nejprve - občané obec Řečany nad Labem, posléze rozšíření do dalších obcí –
občané dalších obcí, ideálně alespoň třetiny obcí ORP Přelouč do r. 2020
Zapojené obce
Řečany nad Labem + další obce aktuálně monitorují, aktivnější zájem město Přelouč
- vše dle vývoje výsledků realizovaného projektu v praxi (odzkoušení na 1 – 2 obcích,
poté rozhodnutí v dalších obcích)
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Zneuţívání systému občany – tzv.„kradení“ odpadů spoluobčanům či dováţení
odpadů z jiných obcí pro zabezpečení si výhod ve formě niţších poplatků za svoz
odpadu
Nedostatečná osvěta obyvatel – nepochopení smyslu třídění
Nezavedení systému kontroly a případných sankcí - potřeba eliminovat aţ vyloučit
zneuţívání systému občany
Místo realizace rozvojové aktivity
Pilotní odzkoušení – Řečany nad Labem, vyhodnocení po 1 roce realizace a
následně postupné rozšiřování a zavádění v dalších obcích, zatím projektový záměr
v obci Řečany nad Labem
Území dopadu rozvojové aktivity
Řečany nad Labem + následně třetina obcí ORP Přelouč

43

Harmonogram rozvojové aktivity
o Počátek realizace v praxi v r. 2017
o Přípravné aktivity projektu v r. 2016
1. polovina 2016 (konec 06/2016) - ANALÝZA efektivnosti zavedení nového systému
včetně zmapování moţností financování zajištění nového systému (dotační tituly
krajské, EU apod.)
- porovnání efektivnosti současného systému výběru poplatků za svoz odpadů se
zavedením nového systému výběru poplatků
- důkladné vyhodnocení analýzy zavedení nového systému s ohledem na dopad na
celé území ORP
- rozbor předpokládaných nákladů a výnosů na nový systém výběru poplatků za svoz
odpadů
- zváţení a výběr ekonomicky nejlépe hodnoceného systému výběru poplatků za
odpady - s co nejvyšší přidanou hodnotou
- součástí analýzy - zmapování moţností financování zajištění nového systému
(dotační tituly krajské, EU apod.) –
-

udělení

dotace

v souvislosti

s komplexním

řešením

odpadového

hospodářství v obci – třídění odpadů, sniţování SKO, ovlivnění - sníţení skládkování,
příklad pro ostatní obce – výpomoc ostatní obcím (nejprve sousedním) – např. se
svozovým vozem (obecní traktor)
o polovina 2016 (konec 12/2016) - OSVĚTA třídění odpadu a SEZNÁMENÍ
OBČANŮ s výsledky analýzy
– rozhlas, místní periodikum (Zpravodaj Řečan),
- intenzivní započetí dlouhodobé osvěty občanů nejen pro třídění odpadů – ale také
pro nový systém řešení sběru tříděného odpadu
o polovina 2017 (konec 06/2017) - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ČTEČKY
-výběr nejkvalitnějšího a cenově nejvýhodnějšího dodavatele přenosné čtečky včetně
celého obsluţného programu této agendy (je dodáván společně se čtecími kartami)
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- POKRAČUJÍCÍ OSVĚTA A SEZNÁMOVÁNÍ OBČANŮ S NOVÝM SYSTÉMEM
o polovina 2017 (konec 12/2017) - POŘÍZENÍ LEPICÍCH štítků – na počet
rodinných domů (č. p.)
- POŘÍZENÍ PYTLŮ – pytle na plasty a pytle na papír
- REGISTRACE OBČANŮ do systému
(po načtení váhy odpadu čtecí kartou konkrétního čárového kódu u rodinného domu načítání váhy pod daným specifických čárovým kódem - slouţícím jako heslo do
systému pro občany - do systému/softwaru (občané po zadání hesla – svého
specifického

čárového

kódu

–

budou

kontrolovat

mnoţství/váhu

jejich

vyseparovaného odpadu)
- POKRAČUJÍCÍ OSVĚTA A SEZNÁMOVÁNÍ OBČANŮ S NOVÝM SYSTÉMEM
Zdroje financování
Vlastní zdroje obce, případně naskytne-li se moţnost dotace – vyuţití dotace
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Zavedený systém pytlového sběru tříděného odpadu se „čtečkami karet“
v obci Řečany nad Labem
Sníţení směsného komunálního odpadu v 1. roce od zavedení systému o
20% (tj. sníţení produkce SKO o 20% produkce v roce 201610, postupně v
dalších letech další sniţování.
Větší výtěţnost tříděného odpadu v obci Řečany nad Labem, zvýšení o 2530% v následujícím roce od zavedení11.

10 Za rok 2014 produkce SKO v Řečanech nad Labem celkem 263,61 tun, tj. 193 kg SKO /obyvatele
(v roce 2013 to bylo celkem 258,2 t SKO tj. 190 kg na obyvatele)
11 Za rok 2014 nejsou svozovou společností poskytnuty údaje o mnoţství produkce separovaného
odpadu v obcích ORP. Tento údaj je interní záleţitostí obce Řečany nad Labem, která jej bude vézt
v evidenci a kalkulovat se zvyšováním objemu vytříděných odpadů od zavedení systému.
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Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Pracovník zaměstnanec OÚ Řečany nad Labem (sepsání případné ţádosti o dotaci)
- vyuţití dosavadního zaměstnance OÚ
Pracovník na

zavedení softwaru

(software

kalkulace mnoţství

vytěţeného

separovaného odpadu od konkrétního domu) – nový pracovník, lze externě
Pracovník OÚ – správa databáze systému načítání váhy odpadů - vyuţití
dosavadního zaměstnance OÚ
V čem je navrhované řešení inovativní
-

Nový systém sběru, váhy a kalkulace tříděného odpadu

-

Nový motivační systém pro třídění odpadů

-

Nový systém odměňování občanů - zvýhodnění občanů v poplatcích za svoz
odpadů (ať jiţ sniţování či zachování stabilního poplatku bez nutnosti
zvyšování cen za svoz SKO) dle jejich „zásluh“ a výsledků jejich třídění

-

Nový způsob osvěty a „tlaku“ na občany pro třídění odpadu

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Vzhledem k vývoji v oblasti odpadového hospodářství – tlak na sniţování
skládkování odpadů, aţ po jeho úplný zákaz je ţádoucí a nezbytné situaci nakládání
s odpady řešit
Jedním z řešení je právě nový způsob sběru a evidence tříděného odpadu, který by
měl být postupně zaváděn v dalších obcích ORP Přelouč
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Tato rozvojová aktivita je plně v souladu se Strategií území SO ORP Přelouč, která
byla zpracována pod záštitou SMO ČR
Národní úroveň
Strategie Evropa 2020 (z 3. 3. 2010)
Národní program reforem ČR 2014
Kap. 4.2.5 Energetika a ochrana klimatu
Opatření v oblasti surovin
Přeměna odpadu na zdroje
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Opětovná přeměna odpadů na zdroje a podpora recyklace
Kap. 4.2.6. Environmentální politika
Nakládání s odpady
o Předcházení vzniku odpadů a sniţování měrné produkce odpadů Přiblíţení k
evropské „recyklační společnosti“
o Maximální vyuţívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů
o Nakládání s odpady - cílem je zvýšit materiálové a energetické vyuţití odpadů
o Vytvořit systém poplatků, které budou motivovat občany k třídění odpadu.

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (SRR)
VÝVOJ A STAV ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Citace ze SRR: „Mezi prioritní oblasti ochrany ţivotního prostředí patří nakládání
s odpady“
Citace ze SRR: ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŢITELNOST „Váţným problémem je
problematika komunálního odpadu a způsoby jeho likvidace. Nakládání s
odpadem patří mezi důleţité priority environmentální udrţitelnosti. Řešení
vyţaduje zejména uplatňování moderních technologií třídění odpadu, jeho
zpracování a dalšího vyuţití a nových, efektivních technologií spalování
komunálního odpadu nezatěţujících ţivotní prostředí a koncentrované úsilí o
sniţování produkce odpadu“.
SRR: Priorita P. 6 Ochrana a udrţitelné vyuţívání zdrojů v regionech,
opatření

6.2 Sníţení

produkce komunálních odpadů a zvýšení

jejich

materiálového vyuţití
-

sníţení produkce komunálního odpadu

-

podpora prevence a zejména inovativních přístupů k jeho dalšímu
materiálovému vyuţití

- podpora technologií v oblasti odpadového hospodářství

47

Státní politika ţivotního prostředí ČR 2012-2020
Tematické oblasti a cíle:
Tematická oblast OCHRANA A UDRŢITELNÉ VYUŢÍVÁNÍ ZDROJŮ
Priorita 1.2 Prevence a omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na
ţivotní prostředí, podpora jejich vyuţívání jako náhrady přírodních surovin
Cíle priority 1.2:
1.2.1 Sníţit podíl skládkování na celkovém odstraňování odpadů
1.2.2 Zvyšování materiálového a energetického vyuţití komunálních odpadů a
odpadů podobných komunálním
1.2.3 Předcházet vzniku odpadů

Aktualizace státní energetické koncepce České republiky 2010 (SEK)
Jedním z axiomů je:
Respektování hierarchie nakládání s odpady
Koncepce rozvoje významných oblastí energetiky a oblastí s energetikou
souvisejících
Druhotné zdroje energie a odpady
Ag.1. Dosáhnout maximalizace energetického vyuţití druhotných zdrojů energie
včetně vhodných průmyslových a komunálních odpadů s respektováním hierarchie
nakládání s odpady po vytřídění recyklovatelné sloţky
Ag.3. Sníţit ukládání biologicky rozloţitelných komunálních odpadů v souladu s
poţadavky EU a zvýšit poplatky za skládkování. Výnosy ze zvýšených poplatků
Státní energetická koncepce směřovat do recyklace a podpory energetického
vyuţití odpadů, zejména na podporu hierarchie nakládání s odpady
Nástroje na prosazování SEK
Návrh novelizace zákona o odpadech
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-

Zvýšení poplatků za skládkování a směřování jejich výnosů do podpory
odpadového hospodářství

-

Podporovat energetické vyuţívání odpadů při respektování hierarchie
nakládání s odpady.
Národní akční plán energetické účinnosti ČR

-

naplňující SEK
Národní program sniţování emisí České republiky, 2007

-

Citace z tohoto dokumentu „vliv na sniţování emisí a znečištění ovzduší mají
téţ některé další právní předpisy, zejména v oblasti nakládání s odpady“

Plán odpadového hospodářství ČR 2015-2024
Strategické cíle POH ČR:
1. Předcházení vzniku odpadů a sniţování měrné produkce odpadů.
2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské
zdraví a ţivotní prostředí.
3. Udrţitelný rozvoj společnosti a přiblíţení se k evropské „recyklační společnosti“.
4. Maximální vyuţívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na
oběhové hospodářství
Program předcházení vzniku odpadů (v rámci POH ČR 2015-2024)
Hlavní cíl:
Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k niţší spotřebě
primárních zdrojů a postupnému sniţování produkce odpadů

Operační program Ţivotní prostředí 2014-2020
Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěţe a rizika
Specifický cíl 1: Prevence vzniku odpadů
Specifický cíl 2: Zvýšit podíl materiálového a energetického vyuţití odpadů
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Regionální úroveň
Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje (2003-2015)
Strategický cíl 1.1 Sníţit podíl skládkovaných odpadů
Strategický cíl 6.1 Dospělá populace má dostatek informací k rozhodování
Strategický cíl 6.2 Dětská populace prochází systémem ekologické výchovy
Program rozvoje Pardubického kraje
Priorita C ZDRAVÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Strategický cíl priority C: Adekvátně a objektivně chránit a zvyšovat kvalitu
jednotlivých sloţek ţivotního prostředí v kraji zejména v postiţených lokalitách

Opatření C. 2 Podpora efektivního nakládání s odpady
Aktivita C. 2. 2 Podpora propagace třídění a odpovědného nakládání s odpady.
Aktivita C. 2. 3 Omezování měrné produkce odpadů u právnických osob i fyzických
osob (podniků i občanů).
Aktivita C. 2. 4 Separace odpadů a jejich vyuţívání a recyklace a s tím spojená
osvěta.
Aktivita C. 2. 6 Zajištění propagačních akcí k podpoře zvyšování procent třídění a
nového vyuţití produktů z odpadů.
Priorita D KOORDINOVANÝ PROSTOROVÝ ROZVOJ KRAJE
Strategický cíl priority D: Budovat silné partnerské vztahy rozvojových aktérů s
důrazem na vyuţití místního potenciálu při rozvoji území kraje v souladu s principy
udrţitelného rozvoje.
Opatření D. 2 Posilování rozvojových příleţitostí ve venkovských oblastech a
problémových regionech Pk
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Lokální úroveň
Strategický plán rozvoje mikroregionu Podhůří Ţelezných Hor
Priorita Ţivotní prostředí, příroda a krajina
Opatření 1.1 Zlepšení stavu ţivotního prostředí
Opatření 1.2 Podpora ekologické výchovy
Strategický plán rozvoje mikroregionu Heřmanoměstecko
Strategický cíl: Ţivotní prostředí, příroda a krajina
Opatření 1.1 Zlepšení stavu ţivotního prostředí
Opatření 1.2 Podpora ekologické výchovy

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Ţeleznohorský region

Prioritní oblast: Ţivotní prostředí, příroda a krajina
Strategický cíl: Zdravé ţivotní prostředí a rozvoj národního geoparku Ţelezné
hory
Specifický cíl: 1. 3. Zajištění kvalitního systému nakládání s odpady
Opatření 1.3.1. Podpora investic do systému prevence vzniku odpadů a do
inovací pro ţádoucí materiálové a energetické vyuţití odpadů
Specifický cíl 1. 4. Podpora osvěty obyvatel a environmentální výchovy a
vzdělávání na školách
Opatření 1.4.1. Realizace dlouhodobé informační a vzdělávací kampaně pro
širokou veřejnost s cílem správného nakládání s komunálním odpadem
Strategický plán rozvoje města Přelouč
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
-

Vazba na cíl 2. 2 odpadového hospodářství strategie ORP Přelouč
Optimalizovat sběrnou síť na třídění vyuţitelných sloţek komunálního odpadu

-

Vazba na osvětové cíle strategie ORP Přelouč včetně obecného informování z
této oblasti - cíle 3.1 Realizovat dlouhodobou informační a vzdělávací kampaň
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pro širokou veřejnost s cílem správného nakládání s komunálním odpadem a
3.2 Podpořit ekologickou výchovu na školách s vyuţitím dostupných
celostátních programů
-

Vazba na cíle v rámci všech řešených oblastí Strategie ORP Přelouč týkajících
se informovanosti oblast Sociální sluţby, cíl 2.1 Průběţně informovat občany
na území SO ORP Přelouč o nabízených sociálních sluţbách, oblast Školství,
cíl 3.3 Centralizovat informace o školách, školských zařízeních, sportovních i
volnočasových aktivitách na území ORP Přelouč, oblast Servis samosprávám,
jeţ se týká téţ veškerého informačního servisu

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Přípravné práce 01/2016 – 12/2016
Počátek realizace projektu v praxi 01-02/2017
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Místní rozhlas
Místní periodikum
Informativní leták do kaţdé domácnosti
Plakáty na reklamních plochách v obci – na frekventovaných místech obce: centrum
obce (prodejna potravin, zdravotní středisko), nádraţí obce
Vyuţití neformální platformy starostů ORP Přelouč – informativní seznámení
v dalších obcích ORP – motivace a příklad ostatním obcím

52

Projekt 5 – Infoportál - společný informační portál pro starosty a
občany obcí včetně difuzního fóra starostů
Náhled úvodní stránky nově vytvořených webových stránek „Obce sobě – info“
v rámci webových stránek města Přelouč je umístěn v Příloze B.
Náhled úvodní stránky diskuzního fóra starostů znázorňuje následující obrázek:

Obrázek 4 - Ukázka úvodní stránky diskusního fóra MOS na území ORP Přelouč

Iniciátor rozvojové aktivity
Starostové obcí, zejména město Přelouč (poskytnutí a zajištění portálu) a obec
Řečany nad Labem
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Nedostatečná informovanost starostů a občanů
Nedostatek souhrnných a přehledných informací – databází
Mnoţství narůstajících kaţdodenních informací, zvyšování nároků, poţadavků na
správu obcí – na starosty obcí
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Nepřehlednost, velký objem informací – proto je potřeba zpřehlednění, selekce
primárních a sekundárních informací, usnadnění práce s informacemi pro starosty
obcí
Jaké jsou příčiny problému?
Většina starostů ORP Přelouč (80% obcí) jsou neuvolnění, primární své zaměstnání
mají odlišné a k tomu navíc správu obce.
Narůstající nekoordinovaná agenda na správu obcí – nejen na neuvolněné starosty
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Aktuálnost informací a orientace starostů v mnoţství informací
Podání aktuálních informací o změnách v legislativě - zákonů, vyhlášek a předpisů
Efektivnější chod správy obcí, díky tomu starostové budou mít moţnost věnovat čas
na promýšlení postupů a zacílení meziobecní spolupráce v daných konkrétních
záleţitostech, kdy se vyplatí postupovat ve prospěch obce společně s více obcemi
Cílová skupina
Starostové obcí
Občané obcí
Zapojené obce
Neformální platforma/shromáţdění starostů
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Nepochopení smyslu informační portálu
Neorientace v uzamčené sekci – technické problémy s přihlášením
Správa webových stránek a zajišťování pravidelného toku informací po oficiálním
skončení projektu SMO (nebude jiţ k dispozici realizační tým projektu)
Místo realizace rozvojové aktivity
ORP Přelouč
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Území dopadu rozvojové aktivity
ORP Přelouč
Harmonogram rozvojové aktivity
Přípravná fáze o 05-06/2015 – příprava, návrh obsahu, náplně webových stránek, dohoda nad
kapacitou, vyjednávání s firmou provozující webové stránky města Přelouč,
v jehoţ prostoru by měly být rozšířeny stránky týkající se projektu SMO –
informací starostů a občanů
o 07/2015 – rozdělení infoportálu na sekci veřejnou a neveřejnou – diskusní
fórum starostů, provozované zvlášť na samostatných webových stránkách
o 08/2015 – 12/2015 – postupné naplňování informacemi a daty, ladění
technických záleţitostí, seznámení starostů s registrací do diskusního fóra a s
moţnostmi diskusního fóra
o 01/2016 – oficiální spuštění a nepřetrţité působení - spuštění webových
stránek a diskusního fóra
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Zdroje financování
Nelze provést kalkulaci12, neboť je zajišťováno v rámci projektu SMO a po skončení
projektu v rámci města Přelouč (technické záleţitosti)
-

v přípravné fázi zajišťuje: realizační tým projektu + informatik MÚ Přelouč a v

-

v další fázi po skončení projektu SMO – bude pokračovat v technických
záleţitostech chodu: informatik MÚ Přelouč,

-

koordinace informací – obec Řečany nad Labem

-

náplň webových stránek: informace budou zajišťovat – starostové obcí
vzájemně,

-

zodpovězení dotazů a novinky v zákonech: vedoucí odborů MÚ Přelouč

Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Kvantifikovaná poptávka = počet zaregistrovaných starostů
Kvantifikovaná poptávka = počet dotazů
Počet reakcí a příspěvků starostů (na dotazy a další)
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Realizační tým projektu + informatik MÚ Přelouč - v přípravné fázi
Informatik MÚ Přelouč + starostka obce Řečany nad Labem (koordinace) –
v realizační fázi
Starostové obcí – informace, dotazy, rady, běţný chod diskuzního fóra - v realizační
fázi
V čem je navrhované řešení inovativní?
Informovanost starostů a občanů, která tu dosud z oblastí samostatné působnosti
obcí nebyla a není

12

V území bylo s klíčovými aktéry (zainteresovanými na naplňování této aktivity) dohodnuto nevyčíslování

přesných nákladů. Jednalo by se pouze o odhady finančních částek, což by se míjelo se smyslem a podstatou
této aktivity – tohoto projektu. Smluvní partner – město Přelouč – nabídlo v této souvislosti pomoc a
spolupráci – zajištěn pracovník MÚ: pracovník IT, který v rámci standardní pracovní doby vytváří a spravuje
Infoportál. To samé platí o zástupcích příslušných odborů MÚ, kteří budou starostům ORP poskytovat
informace či odpovídat na jejich dotazy prostřednictvím uzamčené sekce pro starosty – prostřednictvím
diskuzního fóra.
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Souhrnnost a přehlednost mnoţství informací na 1 místě
Moţnost interaktivně vyřešit řadu problémů – uzamčená sekce jen pro starosty obcí a
vedoucí odborů MÚ Přelouč
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Bez důkladné informovanosti a zjištění aktuálnosti informací a jejich změn by zde
dále pokračovala dezorientace starostů v mnoţství informací, dále informační
nepřehlednost a nepropojenost (potřeba vyhledávat informace na různých místech,
různých zdrojích) aţ informační chaos u starostů obcí, proto je ţádoucí tuto situaci
řešit
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Důraz na poskytování informací a osvětu – průřezově v těchto strategických
dokumentech:
Národní úroveň
Národní program reforem ČR 2014
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (SRR)
Státní politika ţivotního prostředí ČR 2012-2020
Aktualizace státní energetické koncepce České republiky 2010 (SEK)
Národní akční plán energetické účinnosti ČR
Plán odpadového hospodářství ČR 2015-2024
Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 – 2017
Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období let 2011 aţ 2015
Národní strategie finančního vzdělávání 2010-2015
Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020
Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období
2015 – 2020
Strategie celoţivotního učení
Strategický rámec udrţitelného rozvoje ČR 2010-2030
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Regionální úroveň
Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje (2003-2015)
Program rozvoje Pardubického kraje 2012-2016
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém
kraji na období 2016 – 2020
Akční plán rozvoje sociálních sluţeb Pardubického kraje na rok 2014
Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb Pardubického kraje na období
2012-2015
Krajský plán vyrovnání příleţitostí pro osoby se zdravotním postiţením na
období 2012-2015
On-line katalog sociálních sluţeb Pardubického kraje
Krajský plán rozvoje sociálních sluţeb Pardubického kraje 2012-2015
Lokální úroveň
Strategický plán rozvoje mikroregionu Podhůří Ţelezných Hor
Strategický plán rozvoje mikroregionu Heřmanoměstecko
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Ţeleznohorský region
Strategický plán rozvoje města Přelouč
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projekt se týká průřezově všech oblastí Strategie ORP Přelouč, cíle:
3.3 Centralizovat informace o školách, školských zařízeních, sportovních i
volnočasových aktivitách na území ORP Přelouč
2.1 Průběţně informovat občany na území SO ORP Přelouč o nabízených sociálních
sluţbách
3.1 Realizovat dlouhodobou informační a vzdělávací kampaň pro širokou veřejnost
s cílem správného nakládání s komunálním odpadem
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1.2 Zavést systém informovanosti o principech a fungování nového subjektu směrem
k obcím a jejich občanům
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
01/2016 - od zavedení a uvedení v praxi stálý informační zdroj/portál
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Neformální platforma/shromáţdění starostů – zajistí informovanost ve svých obcích –
místní rozhlas, informační plakát na vývěsce obcí, webové stránky obcí – odkaz na
tento informační portál
Samotné informování na webových stránkách – sekce projektu Obce sobě +
informace na diskuzním fóru starostů
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6. Kontakty
Dokument zpracován:
Projektový tým ORP Přelouč včetně motivujících starostek a dalších klíčových aktérů
rozvoje území
Kontakty:
Mgr. Jana Kuchyňková (KMOS), tel.: mail: jana.kuchynkova@mestoprelouc.cz,
j.kuchynkova@seznam.cz
Ing. Marcela Klápová (PAS), tel.: mail:marcela.klapova@mestoprelouc.cz,
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7. Přílohy
Přílohy 1 – 7 Zápisy z jednání k přípravě Akčního plánu červen – září 2015
Příloha 1 - Zápis z jednání k přípravě Akčního plánu 16. 6. 2015
Příloha 2 - Zápis z jednání k přípravě Akčního plánu 24. 6. 2015
Příloha 3 - Zápis z jednání k přípravě Akčního plánu 25. 6. 2015
Příloha 4 - Zápis z jednání k přípravě Akčního plánu 15. 7. 2015
Příloha 5 - Zápis z jednání k přípravě Akčního plánu 21. 7. 2015
Příloha 6 - Zápis z jednání k přípravě Akčního plánu 25. 8. 2015
Příloha 7 - Zápis z jednání k přípravě Akčního plánu 15. 9. 2015
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Příloha 8 – Soulad projektu
Soulad projektu 5 Pytlový sběr tříděného odpadu s čárovými kódy - se
strategickými cíli na národní úrovni – doplnění rozšiřujících důleţitých bodů
propojenosti
SDĚLENÍ

KOMISE

EVROPSKÉMU

PARLAMENTU,

RADĚ,

EVROPSKÉMU

HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Evropa
účinněji vyuţívající zdroje – stěţejní iniciativa strategie Evropa 2020
Konkrétní příklady jiţ uskutečňovaných opatření EU
V roce 2008 EU upravila právní rámec pro odpady, zaloţený na celém ţivotním
cyklu produktu od jeho výroby aţ po jeho likvidaci, a to s důrazem na
předcházení vzniku odpadů, opětovné pouţití, recyklaci a vyuţití („hierarchie
způsobů nakládání s odpady“).
Členské státy musí připravit plány pro nakládání s odpady týkající se druhu,
mnoţství a zdrojů odpadů stejně tak jako systémů pro sběr odpadů.
Je třeba také vypracovat plány pro předcházení vzniku odpadů s cílem odstranit
souvislost mezi hospodářským růstem a produkcí odpadů.
Hlavní modelové předpoklady EU a moţné varianty parametrů
Referenční
scénář –

Pesimistická

Optimistická

současné trendy

varianta

varianta

Plné provádění

Nesplnění cílů EU

Dosaţení výkonu

stávající

týkajících se

vyspělejších

Nakládání s

legislativy EU v

recyklace

členských států v

odpady

oblasti odpadů,

několika

oblasti

zejména pokud

členskými státy,

předcházení

jde o dosaţení

nedostatečné

vzniku odpadů,

Parametr

a politiky
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cílů týkajících se

omezení mnoţství

opětovného

recyklace a

odpadu.

pouţití a

omezení

recyklace,

mnoţství odpadu.

překročení
minimálních cílů
EU, omezení
mnoţství odpadu
o 15 %.
Neexistence
skládek ve všech
členských
státech.
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Příloha 9 – Infoportál

Obrázek 5 - Náhled úvodní stránky nově vytvářené sekce "Obce sobě - info"
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