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1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie

Strategie území správního obvodu ORP
Kutná Hora v oblasti předškolní výchovy a
základního školství, sociálních služeb,
odpadového hospodářství a rekreace a
cestovního ruchu

Gestor tvorby strategie

Město Kutná Hora

Schvalovatel strategie

Shromáždění starostů SO ORP Kutná Hora

Forma a datum schválení/projednání

Schválena na jednání starostů dne 23. 4.
2015

Doba realizace strategie

2015-2024

Odpovědnost za implementaci

Shromáždění starostů SO ORP Kutná Hora
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2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu
Tvorba Akčního plánu přirozeně navazuje na Strategii území správního obvodu ORP
Kutná Hora v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb,
odpadového hospodářství a rekreace a cestovního ruchu (dále rovněž Souhrnný
dokument). Zatímco Souhrnný dokument představuje zevrubnou analýzu území ve
výše zmíněných oblastech (sběr, logické sestavení a následná interpretace „tvrdých“
dat), Akční plán se již pokouší o konkrétní řešení některých z analýzy vzešlých
problémů, resp. problémových okruhů. Od pojmenování problémových okruhů ke
konci roku 2014 až do druhého oficiálního setkání se starosty na konci dubna 2015
se jako nejaktuálnější vyprofilovala témata v rámci odpadového hospodářství a
sociálních služeb. Jejich přesné znění však prošlo přirozeným vývojem.
Výše zmíněné oblasti byly následně s představiteli místních samospráv, dotčenými
orgány veřejné správy i odborníky na danou problematiku diskutována na třech
setkáních. První proběhlo 25. června v Petrovicích I při příležitosti setkání
mikroregionu „Zbraslavicko a sdružené obce“. Jednání se zúčastnilo dvanáct starostů
obcí mikroregionu ze třinácti možných. Jeden se omluvil (obec Bohdaneč). Jako host
byl přítomen pracovník pro analýzy a strategie projektu SMO (Svaz měst a obcí) Vít
Holub. Jedním z členů mikroregionu je i obec Opatovice I a přítomen tak byl i
motivující starosta Radek Tvrdík. V rámci Akčního plánu bylo tématem odpadové
hospodářství, respektive jeho řešení na meziobecní bázi.
Šlo o obecnější řešení naznačených problémových okruhů, reorganizaci nakládání
s odpady v celém SO ORP Kutná Hora. Impulzy jsou vyznění analýzy odpadového
hospodářství v rámci Souhrnného dokumentu, vývoj relevantní legislativy i
navazujících závazných dokumentů (Plán odpadového hospodářství ČR i
jednotlivých krajů) a rovněž chuť vedení města Kutné Hory tuto problematiku řešit na
meziobecní úrovni. Město Kutná Hora chystá na konec roku 2015 energetický audit.
Jeho součástí bude i efektivita odpadového hospodářství. Ideou je vztáhnout tuto
část auditu ideálně na celé území SO ORP, využít množství analyzovaných dat ze
Souhrnného dokumentu a udělat tak první krok ke společnému nakládání s odpady,
které bude podle všech indicií (první návrhy krajských Plánů odpadového
hospodářství) do budoucna v podstatě závazné. Tuto skutečnost si uvědomují i
představitelé obcí na Zbraslavicku a s realizací auditu souhlasily. Možným
problémem by mohlo být nekonsolidované uzavírání smluv jednotlivými obcemi se
svoznými společnostmi a jejich rozdílné znění. Problematika odpadového
hospodářství je však v poslední době tou vůbec nejvíce rezonující na úrovni
jednotlivých malých i větších obcí.
Setkání řešící mimo jiné rozvoj terénních sociálních služeb proběhlo 22. července ve
Zbraslavicích. Přítomni byli starosta Zbraslavic a zároveň předseda MAS Lípa pro
venkov Ondřej Havlovic, starosta Opatovic I, manažer MAS Lípa pro venkov a
zároveň motivující starosta Radek Tvrdík, projektová manažerka MAS Lípa pro
venkov Vanda Kubínová, zástupkyně obce Vlastějovice Iveta Frühaufová a členové
realizačního týmu MOS Silvia Doušová a Vít Holub. Obec Zbraslavice (ve spolupráci
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s obcemi Čestín a Kácov) v prostorách bývalého zdravotního střediska již připravuje
zázemí pro detašované pracoviště soukromé ošetřovatelské firmy. Byly zmíněny
návrhy o rozšíření těchto služeb i do dalších obcí a zaštítění celého projektu právě
projektem MOS a to i z důvodu realizace akčního plánu a jeho využití v potenciálních
žádostech o dotaci. Zároveň by se jednalo o příklad dobré praxe, který by mohly
další obce v budoucnu následovat (demografické ukazatele jsou v tomto ohledu pro
kutnohorský venkov neúprosné).
Jednání k akčnímu plánu týkající se komunitního plánu pro celé SO ORP Kutná Hora
se událo ve čtvrtek 13. srpna na MěÚ v Kutné Hoře. Přítomni byli místostarostka
Kutné Hory mající na starosti sociální problematiku Zuzana Moravčíková,
zpracovatelka komunitního plánu pro Kutnou Horu Barbora Nováková, regionální
koordinátorka projektu MOS Jana Havelková, starosta obce Opatovice I a zároveň
motivující starosta Radek Tvrdík, pracovník pro analýzy a strategie projektu SMO
v SO ORP Čáslav Norbert Kobela a pracovník pro analýzy a strategie projektu SMO
v SO ORP Kutná Hora Vít Holub.
Důležitým momentem byla zkušenost realizačního týmu z Čáslavska, kde jsou
v přípravách tohoto dokumentu již dál. V současné době mají k expedici připravený
anonymní dotazník. Místostarostka Moravčíková důrazně upozornila, že pro Kutnou
Horu připadá participace na takto široce pojímaném dokumentu pouze za situace,
kdy budou finance rozprostřeny rovnoměrně mezi všechny obce v regionu. Menší
obce se dle starosty Tvrdíka finančnímu příspěvku nebrání a náplň komunitního
plánu jim přijde užitečná. Diskutována byla i náročnost časová a personální. Byla
debatována potenciální provázanost na chystanou třetí aktualizaci komunitního plánu
města. V neposlední řadě bylo připomenuto, že dokument tohoto typu bude zcela
zásadní při ucházení se o dotace v sociální oblasti. Klíčovým momentem, na kterém
bude záviset ochota města Kutné Hory vztáhnout komunitní plán na celý region, je
tak časová a finanční náročnost, která musí být přiměřeně delegována na všechny
obce v regionu. Reálnou a kýženou variantou je financování z jiných zdrojů, ať už je
řeč o fondech EU nebo Středočeského kraje.
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3. Zásobník projektů
č.

Cíl (dle SD)

Oblast

Název projektu

Období
realizace

1

1.1. Vytvořit komunitní plán
sociálních služeb SO ORP
Kutná Hora

Vytvořit komunitní plán
sociálních služeb SO
ORP Kutná Hora

1/2016-6/2017

2

1. 2. Zrealizovat společnou
propagaci dokumentu

Propagace komunitního
plánu sociálních služeb

5/2017-12/2017

3

2.1. Vytipování jednotlivců
pro sběr informací a šíření
osvěty

Vznik a proškolení
pracovní skupiny

12/2015-6/2016

4

2.2. Vytipovat spádové obce
a realizovat odloučená
pracoviště poskytovatelů
peč. sl.

5

1.1. Určit ucelený funkční
region schopný nasytit
potenciální kompostárnu/
bioplynovou stanici

6

1.2. Realizace separace,
svozu a zpracování
bioodpadu

7

2.1. Rozbor hospodaření
obcí při nakládání se
separovaným odpadem

8

2.2. Zavedení alternativního
systému v nakládání se
separovaným odpadem

9

1.1. Vytvořit odloučené
pracoviště mateřské školy
pro pokrytí dočasně
nedostatečných kapacit

10

2.1. Zjistit výši zájmu o
zařízení pro děti do tří let ve
SO ORP Kutná Hora

11

2.2. Zřídit zařízení pro děti
do tří let

12

1.1. Vydat cykloturistického
průvodce v tištěné podobě

13

1.2. Vydat cykloturistickou
mapu Kutná Hora a okolí v
měřítku 1:20 000

14

2.1. Spustit internetový
portál s pravidelně aktualiz.
kalendářem akcí

15

2.2. Zavést systém
jednotných plakátů s
programem akcí na každý
měsíc pro celé Kutnohorsko

Sociální
služby

Odpadové
hospodářství

Školství

Nositel
projektu
MěÚ Kutná
Hora, odbor
soc. věcí a
zdravotnictví

Sdružení obcí

Realizace
detašovaného
pracoviště sociálních
služeb

4/2016-10/2016

Stanovit funkční region
pro nakládání s
bioodpadem

9/2016-2/2017

Realizace separace a
zpracování bioodpadu

1/2017-9/2017

Analýza hospodaření
obcí se separovaným
odpadem

6/2018-12/2018

Zavedení alternativního
systému nakládání se
separovaným odpadem

12/2018-9/2019

Vytvořit odloučené
pracoviště MŠ

2/2016-12/2016

Analýza zájmu o
zařízení pro děti do tří
let ve SO ORP Kutná
Hora

4/2016-9/2016

Zřízení zařízení pro děti
do tří let

9/2016-12/2017

Sdružení obcí

Sdružení obcí

Sdružení obcí

Sdružení obcí

již v procesu (v gesci MAS Lípa pro venkov)

Rekreace a
cestovní
ruch

již v procesu (v rámci renovace webu města Kutná Hora)
Zavést systém
jednotných plakátů s
programem akcí na
každý měsíc pro celé
Kutnohorsko
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3/2016-9/2016

MAS Lípa pro
venkov

4. Akční plán
Cíl dle SD

Název

Zdůvodnění potřebnosti projektu

1

1.1. Vytvořit
komunitní plán
sociálních
služeb SO
ORP Kutná
Hora

Vytvořit
komunitní
plán
sociálních
služeb SO
ORP Kutná
Hora

V současné době existuje komunitní plán pouze pro
město Kutná Hora. Ani Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví při MěÚ nedisponuje odpovídající
databází sociálních služeb.
Smyslem projektu je tvorba celistvé databáze
sociálních služeb v regionu, dále bližší analýza
(kvantitativní – kolik kde je jak potenciálních klientů,
tak služeb i kvalitativní – jaká je úroveň) i stanovení
problémů a naznačení řešení.

2

1. 2.
Zrealizovat
společnou
propagaci
dokumentu

Propagace
komunitního
plánu
sociálních
služeb

Následná propagace musí tvořit svébytnou etapu
realizace dokumentu, která plyne z jeho povahy.
Pokud nedojde k jeho rozšíření zejména mezi
(potenciální) uživatele služeb, bude mít jeho
existence marginální význam.

Vznik a
proškolení
pracovní
skupiny

Předpokladem pro rozvoj sociálních aktivit je osvěta,
informovanost. A to potenciálních klientů o možných
službách, i potenciálních poskytovatelů, aby dosáhli
na konkrétní informace o klientech, o jejich počtu,
problémech, potřebách. Tuto aktivitu bude vykonávat
skupina proškolených terénních pracovníků.
Proškolení zařídí úřad práce v Kutné hoře ve
spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a
Odborem sociálních věcí a zdravotnictví.
Informace v ideálním případě poslouží i pro potřeby
komunitního plánu.

č

2.1. Vytipování
jednotlivců pro
3
sběr informací
a šíření osvěty

4

2.2. Vytipovat
spádové obce
a realizovat
odloučená
pracoviště
poskytovatelů
peč. sl.

Realizace
detašovanéh
o pracoviště
sociálních
služeb

Cílová
skupina

Občané,
zastupitelé
obcí,
poskytovatel
é sociálních
služeb v SO
ORP Kutná
Hora

Náklady

600 000
Kč

Zdroj
financování

Období
realizace

Nositel
projektu

Připrave
nost

OPZ – Prioritní
osa 2,
Investiční
priorita 2 (85
% EU, 5 %
stát, 10 %
obce)

1/20166/2017

MěÚ Kutná
Hora,
odbor soc.
věcí a
zdravotnict
ví

Záměr

150 000
Kč

5/201712/2017

Záměr

12/20156/2016

Záměr

Dotace z ÚP
na VPP nebo
SÚPM
60 000
Kč

Po získání relevantních informací o potřebách
specifických skupin v regionu i o jejich prostorovém
uspořádání lze zrealizovat detašovaná pracoviště
poskytovatelů sociálních služeb tak, aby mohlo být
rozsáhlé území kvalitně obslouženo. Je třeba tří,
čtyřčlenné sítě detašovaných pracovišť. Ve vybraných
obcích, dopravních těžištích vytipovaných regionů,
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Potenciální i
stávající
uživatelé
sociálních
služeb

IROP –
Prioritní osa 2,
investiční
priorita 9a (85
% EU, 5 %
stát, 10 %
obce).

Sdružení
obcí

Sdružení obcí
100 000
Kč

IROP –
Prioritní osa 2,
investiční
priorita 9a (85
% EU, 5 %
stát, 10 %

4/201610/2016

Záměr

č

Cíl dle SD

Název

Cílová
skupina

Zdůvodnění potřebnosti projektu

Náklady

budou uvolněny prostory pro zřízení plnohodnotných
poboček pečovatelské služby.
Půjde primárně o pečovatelskou službu. Dle
konkrétních potřeb však lze určitě uvažovat s
rozšířením např. o sociální poradenství, odlehčovací
služby, denní stacionáře apod.

5

1.1. Určit
ucelený
funkční region
schopný
nasytit
potenciální
kompostárnu/
bioplynovou
stanici

Stanovit
funkční
region pro
nakládání s
bioodpadem

Zdroj
financování

Období
realizace

Nositel
projektu

Připrave
nost

9/20162/2017

Sdružení
obcí

Záměr

obce).

Cílem je snaha o koncepční a ekonomicky výhodné
nakládání s bioodpadem. Prvním krokem bude
zpracování variantního scénáře svozu bioodpadu,
způsobu nakládání s bioodpadem a zejména
detailního množstevního rozpisu objemu bioodpadu
pro udržitelnost celého projektu.
Pro jeho zpracování může sloužit kompostárna,
případně bioplynová stanice s odpovídající kapacitou.
Může jít o 100% záměr svazku obcí, ale může rovněž
dojít ke kooperaci s vnějším subjektem, např. místním
zemědělcem.

Všichni
občané, za
které přebírá
jejich obec v
SO ORP
Kutná Hora
komunální
odpad a s
tímto
nakládá.

50 000
Kč

Rozpočty obcí

Cíl 1 – Komunitní plán pro celé SO ORP Kutná Hora vytvoří pomocí sběru dat a jejich následné analýzy nezbytný základ pro další
smysluplné a koncepční kroky v sociální oblasti v regionu jak pro jednotlivé samosprávy, tak pro poskytovatele sociálních služeb.
Uživatelům sociálních služeb zase poslouží jako mapa, návod, jak využívat již nyní relativně širokou škálu sociálních služeb na
Kutnohorsku.
Cíl 2 – Propagace tvoří v případě celkové realizace Komunitního plánu samostatný krok. Tím je akcentován důraz na jeho rozšíření
nejen mezi zasvěcené kruhy, představitele obcí a odpovídající odbory ve větších městech, ale zejména mezi jednotlivé potenciální
uživatele odpovídajících služeb. Dokument takovéhoto rázu totiž musí být v první řadě šířen právě mezi ně, jinak do velké míry
pozbývá smyslu.
Cíl 3 – Vznik a proškolení pracovní skupiny řeší otázku výběru terénního týmu, který bude sbírat informace o specifických
potřebách potenciálních klientů (jejich priority, rozmístění, vlastnosti). Na základě těchto informací by v dalším kroku mělo dojít
k sestavení několika spádových center poskytujících sociální služby v místech, kam se v současné situaci nevyplatí poskytovatelům

8

sociálních služeb zajíždět z hlavních regionálních jader.
Cíl 4 – Realizace detašovaného pracoviště sociálních služeb již přímo řeší problém absence sociálních služeb ve vnitřní periferii
regionu.
Cíl 5 – V tomto případě se jedná o stanovení prostorového celku (cca deset až patnáct obcí) nakládajícího komplexně a efektivně
s bioodpadem. Od jeho sběru, přes přepravu až po zpracování. Celý proces musí být ekonomicky přijatelný a logisticky
realizovatelný, od čehož se bude odvíjet minimální i maximální počet obcí, jejich rozloha, počet jednotlivých sídel apod. Je třeba
zdůraznit, že tento projekt bude prvním krokem na cestě odklonění dosavadní významné složky komunálního odpadu od
skládkování. Druhým krokem (cíl 1.2. „Realizace separace, svozu a zpracování bioodpadu“ v rámci SD téma odpadové
hospodářství) bude samotná realizace procesu včetně výstavby bioplynové stanice nebo kompostárny. Tyto kroky mají nedělitelnou
spojitost a návaznost a je třeba k nim takto přistupovat.
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5. Podrobná specifikace
meziobecní spolupráce

preferovaných

rozvojových

aktivit

Projekt 1 – Vytvořit komunitní plán sociálních služeb SO ORP Kutná
Hora
Iniciátor rozvojové aktivity
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví při MěÚ Kutná Hora.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Absenci koncepčního analyticko-rozvojového dokumentu pro oblast sociálních služeb
v rámci celého SO ORP Kutná Hora.
Jaké jsou příčiny problému?
Příčinou problému je faktická neexistence rozvojového dokumentu pokrývajícího celý
SO ORP Kutná Hora. Sociální služby jsou pro většinu samospráv relativně čerstvým
fenoménem. Proto, i přes částečnou devalvaci pojmů jako strategický plán, komunitní
plán, plánování obecně, je nezbytné v případě komplexního řešení sociálních služeb
ve SO ORP Kutná Hora začít právě takovýmto dokumentem.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Zanalyzování situace v regionu jak z hlediska klientů, tak z hlediska poskytovatelů
sociálních služeb a nabídka ucelených, dlouhodobých řešení.
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou v první řadě současní i potenciální uživatelé sociálních služeb,
jejich nejbližší, opatrovníci, samosprávy.
Zapojené obce
V ideálním případě celý SO ORP Kutná Hora.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
První riziko (jako ve všech aktivitách meziobecní spolupráce) spočívá v neochotě
samospráv ke spolupráci. Ať už z politických nebo čistě osobních důvodů. Následně
může být výrazným nedostatkem špatná metodika celého procesu (nekvalitní
dotazník, špatně rozvržené skupiny respondentů,…).
Místo realizace rozvojové aktivity
Vzhledem ke snaze postihnout celý SO ORP Kutná Hora by aktivita tvorby měla
rovněž obsáhnout celé dotčené území.
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Území dopadu rozvojové aktivity
Stejně tak dopad by se měl týkat celého dotčeného území.
Harmonogram rozvojové aktivity
I – III 2016: vytvoření pracovních skupin a základní metodiky tvorby dokumentu
IV – VII 2016: kontaktování všech obcí s prosbou o kooperaci, nábor a školení
terénních pracovníků pro roznos dotazníků (možnost VPP nebo SÚPM)
VIII – XII 2016: sběr dat a jejich standardizace
I – V 2016: analýza a syntéza sebraných dat, tvorba samotného dokumentu
VI 2017: vydání dokumentu
Zdroje financování
OPZ – Prioritní osa 2, Investiční priorita 2 (85 % EU, 5 % stát, 10 % obce).
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Počet zapojených obcí do tvorby/aktualizace komunitního plánu.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Vyjdeme-li ze zkušeností zpracovávání komunitního plánu pro město Kutná Hora, tak
pouze samotné pracovní skupiny pro jeho tvorbu čítají cca 40 lidí. Dále je uvažováno
o terénních pracovnících pro sběr dat (cca 40) a kooperujících starostech, kteří ve
svých obcích aktivitu zaštítí a tím jí dají potřebnou důvěru (cca 50).
V čem je navrhované řešení inovativní?
Dá-li se mluvit o inovativnosti, spočívá zcela jistě v tom, že navrhovaný dokument by
byl vůbec první svého druhu postihující celé území SO ORP Kutná Hora.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Komunitní plán by měl představovat páteř, jízdní řád, základní dokument, který díky
analýze a syntéze v rámci daného tématu vytvoří v celém SO ORP fundament pro
řešení problémů ze širokého spektra sociální problematiky.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014 – 2020
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2015 –
2017
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Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Komunitní plán města Kutná Hora na období let 2014 až 2016
připravovaný Komunitní plán SO ORP Čáslav
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1/2016 až 12/2017.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Publicita představuje samostatný cíl v rámci řešení tohoto problémového okruhu.
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Projekt 2 – Propagace komunitního plánu sociálních služeb
Iniciátor rozvojové aktivity
Stejně jako v případě samotné realizace dokumentu půjde zejména o Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví při MěÚ Kutná Hora a dále o starosty jednotlivých obcí
v SO ORP Kutná Hora. Zainteresovaní by měli být i jednotlivý poskytovatelé
sociálních služeb.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Problém publicity dokumentu. Jeho rozšíření mezi odpovídající adresáty, tedy
potenciální i stávající uživatele sociálních služeb. Bez publicity je efekt komunitního
plánu marginální.
Jaké jsou příčiny problému?
Dosud absence komplexního přístupu k sociální problematice v rámci SO ORP a
s tím související absence dostatečné propagace možných řešení.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Rozšíření dokumentu mezi potenciální i současné uživatele sociálních služeb, kteří
tak získají celistvý obraz o možnostech využívání sociálních služeb.
Cílová skupina
Stejně jako v případě samotné tvorby dokumentu jsou to v první řadě současní i
potenciální uživatelé sociálních služeb, jejich nejbližší, opatrovníci.
Zapojené obce
Všechny v SO ORP.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
V případě podcenění publicity dokumentu hrozí jeho nevyužití. Přitom jde o
dokument, který si má najít své místo právě zejména mezi jednotlivými občany.
Místo realizace rozvojové aktivity
Všechny obce v SO ORP. Jejich oficiální i v místě obvyklé vývěsky, místní rozhlas,
periodikum. Je možné využít rovněž zaměstnance obce k šíření „od domu k domu“.
Neopominutelným kanálem je rovněž internet, denní tisk, semináře k tématu apod.
Území dopadu rozvojové aktivity
Celé území SO ORP Kutná Hora.
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Harmonogram rozvojové aktivity
V – VII 2017: kontaktování všech obcí, médií, poskytovatelů sociálních služeb
s prosbou o spolupráci při šíření dokumentu
VIII – XII 2017: samotná distribuce dokumentu všemi kanály
Zdroje financování
OPZ – Prioritní osa 2, Investiční priorita 2 (85 % EU, 5 % stát, 10 % obce).
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Počet kanálů využitých k propagaci.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Minimální požadavek je jeden člověk v každé obci SO ORP. Řádově tedy 50 lidí.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Inovativnost spočívá v míře publicity, která by měla být v ideálním případě
dokumentu zajištěna. Půjde zejména o aktivitu samotných obcí pomocí nástrojů
jakým je rozhlas, vývěsky, místní občasník apod. Samozřejmostí bude přístup
k dokumentu přes internet.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Jak již bylo zmíněno, samotný dokument bez dostatečné propagace bude svůj smysl
splňovat pouze zpola.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Všechny strategie, koncepční dokumenty by měly být diskutovány, představovány
široké veřejnosti. Jsou zpracovávány pro ni. Téma publicity je proto z principu věci
v souladu s obecnou strategií týkající se rozvojových dokumentů.
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Viz výše.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
5/2017 až 12/2017.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Publicita je samotnou náplní.
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Projekt 3 – Vznik a proškolení pracovní skupiny
Iniciátor rozvojové aktivity
Iniciátorem by měl být klastr ve složení zainteresované obce, Úřad práce Kutná Hora
a poskytovatelé sociálních služeb na Kutnohorsku.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Stárnutí populace na kutnohorském venkově a analyzování možností péče o ni.
Jaké jsou příčiny problému?
Kromě samotného demografického vývoje jde i o jeho dosavadní ignorování.
Představa, že o staré lidi se postarají jejich děti, dnes už úplně neplatí a staří lidé
často ani netuší, jaké mají možnosti, co se sociálních služeb týká.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Informovanost, osvěta. A to potenciálních klientů, aby vůbec věděli o škále možností,
jak ulehčit své momentální situaci, i potenciálních poskytovatelů, aby dosáhli na
konkrétní informace o těchto lidech, o jejich počtu, problémech, potřebách.
Cílová skupina
Senioři.
Zapojené obce
Skupina pěti až cca deseti obcí, které provedou dané šetření a následně navážou
Projektem 4.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
První riziko (jako ve všech aktivitách meziobecní spolupráce) spočívá v neochotě
samospráv ke spolupráci. Ať už z politických nebo čistě osobních důvodů. Dalším
rizikem je nezískání dotací z úřadu práce na terénní pracovníky, kteří by měli šířit
osvětu a získávat informace.
Místo realizace rozvojové aktivity
Území pěti až cca deseti obcí, které provedou dané šetření a následně navážou
Projektem 4.
Území dopadu rozvojové aktivity
Území dopadu by se mělo shodovat s místem realizace.
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Harmonogram rozvojové aktivity
XII 2015 – III 2016: výběr a zaškolení jednotlivců pro šíření osvěty a sběr dat
IV – VI 2016: samotné terénní práce a vyhodnocování dotazníků
Zdroje financování
OPZ – Prioritní osa 2, Investiční priorita 2 (85 % EU, 5 % stát, 10 % obce).
IROP – Prioritní osa 2, investiční priorita 9a (85 % EU, 5 % stát, 10 % obce).
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Počet proškolených a aktivních pracovníků.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Je počítáno s jedním terénním pracovníkem na jednu obec (tedy 5 až 10 lidí) a dále s
koordinací aktivit starosty dotčených obcí společně s externími odborníky, např.
přímo sociální pracovníci (tedy dalších 8 až 15 lidí).
V čem je navrhované řešení inovativní?
V kutnohorském regionu je takovýto přístup k potřebám seniorů dosud zcela
výjimečnou událostí. Podobné šetření dosud provedly pouze obce Kácov a
Zbraslavice.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Primárním předpokladem pro smysluplný rozvoj sociálních aktivit je informovanost,
osvěta. A to potenciálních klientů, aby vůbec věděli o škále možností, jak ulehčit své
momentální situaci, i potenciálních poskytovatelů, aby dosáhli na konkrétní informace
o těchto lidech, o jejich počtu, problémech, potřebách. Navazovat by měl samotný
projekt terénní pečovatelské služby.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014 – 2020
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2015 –
2017
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Obce Kácov a Zbraslavice terénní šetření provedly, ve Zbraslavicích se připravuje
zázemí pro terénní pečovatelskou službu.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
12/2015 až 6/2016.
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Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Zde by měla být publicita zajištěna v první řadě samotnou aktivitou v dotčených
obcích.
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Projekt 4 – Realizace detašovaného pracoviště sociálních služeb
Iniciátor rozvojové aktivity
Zejména zainteresované obce (s důrazem na samosprávu, která poskytne prostory
pro detašované pracoviště) a poskytovatelé sociálních služeb na Kutnohorsku.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Stárnutí populace na kutnohorském venkově společně s pochopitelnou touhou
většiny starých lidí zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.
Jaké jsou příčiny problému?
Příčinou problému je rostoucí počet starých lidí na kutnohorském venkově, kteří
potřebují určitý typ sociální služby, nikoliv rovnou přesun do kamenného zařízení pro
seniory.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Rozvoj terénních služeb pro seniory. Možnost zůstat déle doma namísto (často ne
nezbytného) přesunu do domova pro seniory.
Cílová skupina
Senioři.
Zapojené obce
Skupina cca pěti až deseti obcí, které provedou šetření (viz Projekt 3) a následně
navážou realizací detašovaného pracoviště terénních pečovatelských služeb.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
První riziko (jako ve všech aktivitách meziobecní spolupráce) spočívá v neochotě
samospráv ke spolupráci. Ať už z politických nebo čistě osobních důvodů. Dalším
rizikem je nezískání dotací z evropských fondů a tedy nutnost platit akci z obecních
rozpočtů. Rizikem je rovněž nevytipování vhodných (nejspíše obecních) prostor pro
realizaci detašovaného pracoviště.
Místo realizace rozvojové aktivity
Území pěti až cca deseti obcí, které provedou šetření (viz Projekt 3) a následně
navážou realizací detašovaného pracoviště terénních pečovatelských služeb.
Území dopadu rozvojové aktivity
Území dopadu by se mělo shodovat s místem realizace.
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Harmonogram rozvojové aktivity
IV 2016 – V 2016: výběr vhodných prostor (poloha obce, poloha v obci,
infrastruktura, majetkové poměry)
VI 2016 – IX 2016: rekonstrukce prostor
X 2016: nastěhování terénní pečovatelské služby
Zdroje financování
OPZ – Prioritní osa 2, Investiční priorita 2 (85 % EU, 5 % stát, 10 % obce).
IROP – Prioritní osa 2, investiční priorita 9a (85 % EU, 5 % stát, 10 % obce).
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Počet odloučených pracovišť.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Koordinace aktivit starosty dotčených obcí společně s externími odborníky, např.
přímo sociálními pracovníky (cca 8 až 15 lidí).
V čem je navrhované řešení inovativní?
V kutnohorském regionu je takovýto přístup k potřebám seniorů výjimečnou událostí
a detašované pracoviště se dosud v regionu žádné nenachází.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Demografický vývoj kutnohorského venkova společně se zcela nerozvinutou formou
péče o staré lidi v podobě terénní pečovatelské služby.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014 – 2020
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2015 –
2017
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Obec Zbraslavice je první, která pracuje na zřízení zázemí pro terénní pečovatelskou
službu.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
4/2016 až 10/2016.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
O zřízení detašovaného pracoviště by měly referovat všechny zainteresované obce a
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to jak pomocí obecních vývěsek, místních oběžníků nebo rozhlasu, tak i informačními
letáky a internetovou prezentací.
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Projekt 5 – Stanovit funkční region pro nakládání s bioodpadem
Iniciátor rozvojové aktivity
Svazek obcí (variantně ve spolupráci s místním zemědělcem).
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Jedná se o první krok v rámci redukce vysokého podílu recyklovatelného bioodpadu
ve skládkovaném komunálním odpadu.
Jaké jsou příčiny problému?
Nedostatečná infrastruktura i zájem o opětovné využívání bioodpadu jakožto
podstatné složky komunálních odpadů.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Snížení množství komunálního odpadu ukládaného na skládky a tím zlevnění
nákladů na odpadové hospodářství. Kompost/ digestát jako kvalitní prvek péče o
zemědělskou krajinu.
Cílová skupina
Všichni občané, za které přebírá jejich obec v SO ORP Kutná Hora komunální odpad
a s tímto nakládá.
Zapojené obce
Svazek cca deseti až patnácti obcí.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Neochota spolupráce obcí, případně zemědělce s obcemi. Rovněž neochota občanů
aktivně třídit další složku, nízká disciplína jejího třídění.
Místo realizace rozvojové aktivity
Území zapojených obcí.
Území dopadu rozvojové aktivity
Území dopadu by se mělo shodovat s místem realizace.
Harmonogram rozvojové aktivity
IX 2016 – XII 2016: sběr dat (vrstvy a množství komunálního odpadu, prostorové
charakteristiky uspořádání sídel, seznam aktivních zemědělců,…) ve svazku obcí
zainteresovaných v projektu
I 2017 – II 2017: vytvoření funkčního regionu
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Zdroje financování
Rozpočty obcí.
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Existence analýzy udržitelného regionu pro nakládání s komunálními bioodpady
včetně možností financování.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Minimum představují zástupci každé obce (cca deset až patnáct lidí) a tým realizující
analýzu (cca pět lidí).
V čem je navrhované řešení inovativní?
Rozhodujícím momentem je snaha o snížení odpadu ukládaného na skládky.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Ekonomicko-ekologické důvody (nižší poplatky za svoz komunálního odpadu,
navracení živin do půdy) i legislativní důvody (novela zákona o odpadech platná od
1. ledna 2015)
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb.
Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024
návrh Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
V regionu dosud podobná aktivita neproběhla. Je však třeba zdůraznit, že tento
projekt bude prvním krokem. Tím druhým je samotná realizace procesu sběru, svozu
a zpracování včetně výstavby bioplynové stanice/kompostárny (cíl 1.2. „Realizace
separace, svozu a zpracování bioodpadu“ v rámci SD téma odpadové hospodářství).
Tyto kroky mají nedělitelnou spojitost a je třeba k nim takto přistupovat.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
9/2016 až 2/2017
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Šíření výstupů by mělo být součástí kampaně informující o pozitivech kvalitního
třídění bioodpadu, o jednotlivých krocích celého procesu, o ekonomických i
ekologických výsledcích. Publicita by se tedy měla primárně týkat webů obcí,
obvyklých vývěsních prostor, sběrných hnízd. Dále pak místního rozhlasu, obecních
periodik apod.
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6. Kontakty
Dokument zpracovali:
Silvia Doušová (koordinátor meziobecní spolupráce), tel. 725 884 649,
mail: dousova@mu.kutnahora.cz
Vít Holub (pracovník pro analýzy a strategie), tel. 725 884 662,
mail: holub@mu.kutnahora.cz
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7. Přílohy
•

zápis z jednání k akčnímu plánu ze dne 25. 6. 2015

•

zápis z jednání k akčnímu plánu ze dne 22. 7. 2015

•

zápis z jednání k akčnímu plánu ze dne 13. 8. 2015

•

zápis z jednání k akčnímu plánu ze dne 14. 9. 2015
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