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Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie

Strategie území správního obvodu ORP
VODŇANY v oblasti předškolní výchovy
a základního školství, sociálních služeb,
odpadového hospodářství
a protipovodňových opatření

Gestor tvorby strategie

Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Schvalovatel strategie

na vědomí: jednotliví starostové obcí SO
ORP Vodňany

Forma a datum schválení/projednání

Projednána na na Shromáždění starostů
dne 29. 4.2015

Doba realizace strategie

2015 – 2024

Odpovědnost za implementaci

vzhledem k účelu strategie a vymezení
uživatelů strategie jsou relevantními
orgány jednotlivé DSO působící v ORP
Vodňany (zejména spolupráce DSO
Blanicko-Otavského regionu a DSO
Chelčicko-Lhenického mikroregionu)
a jednotliví představitelé obcí SO
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2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu
Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany
byl zpracováván v rámci prodloužení projektu Systémová podpora rozvoje
meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou
působností v období červenec až září 2015. Akční plán přímo navazuje na Strategii
území správního obvodu ORP VODŇANY v oblasti předškolní výchovy a základního
školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a protipovodňových opatření.
Z ní v rámci diskuse se starosty ORP byly diskutovány a navrhovány aktuálně
nejpotřebnější projekty, na kterých panuje shoda v co nejširším záběru dotčených
obcí. Původně bylo navrženo k realizaci 7 projektů, o kterých následně starostové
hlasovali, které vnímají jako klíčové a na které mají v příštích 2 letech kapacitu,
zájem a finance (podrobně viz Příloha 1 a 2).
Následně byly iniciovány a zorganizovány další 3 jednání v území SO ORP, které
byly již tematicky zaměřeny na vybrané projekty. První z nich se týkala projektu
Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného
systému ochrany před povodněmi pro ORP Vodňany (projekt č. 2 v Akčním plánu),
kde za přítomnosti zpracovatelů žádosti byly diskutovány možnosti zapojení dalších
obcí ORP (podrobně viz Příloha č.3). Druhé jednání se konalo v obci Drahonice
a jehož hlavním tématem bylo Vybudování sběrného místa a nákup svozové techniky
v obci Bílsko (viz Příloha č. 4). Třetí z jednání mělo hlavní těžiště v tématech
Společného řešení biologicky rozložitelného odpadu, diskutovány na něm byly ale
i ostatní projekty Akčního plánu. Na tomto setkání se také vyjednávala role nositelů
projektů (podrobně viz zápis v Příloze č. 5).
Dojednané výstupy byly realizačním týmem zformulovány do předkládané podoby
Akčního plánu.
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Zásobník projektů
č.

1

2
3
4
5
6

Cíl dle SD
1.1 Zřídit detašované
pracoviště pedagogickopsychologické poradny ve
Vodňanech s nabídkou
logopedických služeb
1.2 Zajistit školního
psychologa a speciálního
pedagoga do základních škol
2.1 Zajistit personální
kapacity pro získávání
externích finančních zdrojů
2.2 Dbát na koncepční
přístup k investicím v oblasti
školství
2.3 Zajistit ve stávajících MŠ
podmínky pro přijímání dětí
mladších 3 let
3.1 Podpořit komunikaci
mezi výkonnými orgány obcí
a školami

Oblast

Název projektu

Období
realizace

Nositel budoucího
projektu

školství

Detašované pracoviště
pedagogickopsychologické poradny ve
Vodňanech s nabídkou
logopedických služeb

01/201612/2017

Město Vodňany

školství

Školní psycholog do ZŠ

10/2015-1/2017

Město Bavorov

10/15-10/16

DSO BlanickoOtavský

10/201501/2016

Město Vodňany
(zřizovatel škol)

01/201612/2017

Město Vodňany
(zřizovatel škol)

09/201506/2016

Město Vodňany
(zřizovatel škol)

09/201506/2016

Město Vodňany
(zřizovatel škol)

06-08/2016

Město Vodňany
(zřizovatel škol)

09/201506/2016

Město Vodňany
(zřizovatel škol)

09/201506/2016

Město Vodňany
(zřizovatel škol)

01-06/2016

Město Vodňany
(zřizovatel škol)

09/201509/2017

Město Vodňany
(zřizovatel škol)
Obec Chelčice

školství
školství
školství
školství
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3.2 Podpořit spolupráci škol
při zápisu dětí do ZŠ

školství

8

3.2 Podpořit spolupráci škol
při zápisu dětí do ZŠ

školství

9

3.3 Podpořit komunikaci
mezi školami a rodiči

školství

10

3.4 Vzájemně sdílet
zkušenosti a příklady dobré
praxe

školství

11

3.5 Zpracovat společnou
koncepci školství v ORP

školství

12
13

14
15
16

17

18
19

3.5 Zpracovat společnou
koncepci školství v ORP
1.1 Zavést spolufinancování
obcí ve SO ORP na
terénních sociálních
službách
1.2 Uspokojit poptávku po
terénních sociálních
službách
1.3 Provázat spolupráci
poskytovatelů sociálních a
zdravotních služeb
2.1 Zřídit nízkoprahové
zařízení
2.2 Zavést nízkoprahové
volnočasové aktivity dětí a
mládeže
2.2 Zavést nízkoprahové
volnočasové aktivity dětí a
mládeže
2.2 Zavést nízkoprahové
volnočasové aktivity dětí a
mládeže

školství

Projektový manažer a
koordinátor pro všechny
obce ORP Vodňany
Plán údržby a obnovy
budov jednotlivých škol v
ORP
Rekonstrukce a vybavení
MŠ v ORP
Koordinátor komunikace
mezi obcemi a školami a
školami navzájem
Koordinátor komunikace
mezi obcemi a školami a
školami navzájem, viz. 3.1.
Těšíme se do školy přípravné kurzy pro
předškoláky
Koordinátor komunikace
mezi obcemi a školami a
školami navzájem, viz. 3.1.
Koordinátor komunikace
mezi obcemi a školami a
školami navzájem, viz. 3.1.
Studie - společná
koncepce školství v ORP
Vodňany
Místní akční plán pro školy
v ORP Vodňany

sociální
služby

Spolufinancování a
informovanost o terénních
sociálních službách

01/ 2016 –
12/2017

sociální
služby

Koordinátor terénní
sociální služby v území

07/201512/2017

sociální
služby
sociální
služby
sociální
služby
sociální
služby
sociální
služby

Pravidelné schůzky aktérů
působících ve zdravotních
a sociálních službách
Nízkoprahové zařízení pro
celé ORP Vodňany
Koordinátor
nízkoprahových aktivit
a preventivních programů
pro problémové děti
v celém SO ORP
Klub pro děti a mládež
s nabídkou volnočasových
programů a poradenství
Nízkoprahové volnočasové
aktivity při již stávajících
organizacích
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09/201512/2017

Chelčický domov sv.
Linharta a CSP
Vodňany
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
Vodňany

01/201612/2017

Město Vodňany

06/201612/2017

Město Vodňany

11/201505/2016

Město Vodňany

09/201505/2016

Město Vodňany

č.

20

21

Cíl dle SD
2.3 Posílit práci škol a
volnočasových institucí v
oblasti sociální prevence dětí
a mládeže
2.3 Posílit práci škol a
volnočasových institucí v
oblasti sociální prevence dětí
a mládeže

Oblast

Název projektu

Období
realizace

Nositel budoucího
projektu

sociální
služby

Přednášky a workshopy na
téma sociální prevence
dětí a mládeže

09/201506/2016

Město Vodňany
(zřizovatel škol)

sociální
služby

Spolupráce výchovných
poradců s poskytovateli
sociálních služeb

09/201506/2016

Město Vodňany
(zřizovatel škol)

01/201612/2017

Město Vodňany

01/2016 –
12/2016

Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
Vodňany

Obec Chelčice

Občansko-právní, sociální
a psychologická poradna
pro všechny občany ORP
Vodňany
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3.1 Zřídit poradenství v
krizových situacích

sociální
služby

23

3.2 Posílit informovanost ve
SO ORP o nabídce
sociálních služeb

sociální
služby

Informační kampaň po
obcích ORP ve spolupráci
všech poskytovatelů

3.2 Posílit informovanost ve
SO ORP o nabídce
sociálních služeb

sociální
služby

Spolufinancování a
informovanost o terénních
sociálních službách

01/ 2016 –
12/2017

25

4.1 Zajistit charitní služby ve
SO ORP

sociální
služby

26

4.1 Zajistit charitní služby ve
SO ORP

sociální
služby

Oblastí charita pro občany
z celého ORP Vodňany
Azylový byt pro všechny
potřebné

01/201612/2017
01/2016 –
12/2016

27

4.1 Zajistit charitní služby ve
SO ORP

sociální
služby

Potravinová banka v ORP
pro všechny potřebné

01/2016 –
12/2016

Město Vodňany

28

4.1 Zajistit charitní služby ve
SO ORP

sociální
služby

01/2016 –
12/2017

Město Vodňany

29

4.2 Zvýšit počet
dobrovolníků a rozšířit
spektrum dobrovolnických
aktivit

24

4.2 Zvýšit počet
dobrovolníků a rozšířit
spektrum dobrovolnických
aktivit
1.1 Hledat řešení úspory
finančních prostředků
vynakládaných za odpadové
hospodářství
1.2 Inspirovat se fungujícími
systémy odpadového
hospodářství vně i uvnitř
ORP
1.3 Využívat společnou
techniku i lidské zdroje na
svoz separovaného odpadu
od obcí, podnikatelů a
zájmových sdružení

sociální
služby

Šatník zdarma pro všechny
potřebné v území
Fungující dobrovolnické
programy u všech
poskytovatelů soc. služeb v
ORP

Město Vodňany
Město Vodňany

01/2016 –
12/2017

jednotliví
poskytovatelé soc.
služeb

01/2016 –
12/2017

jednotliví
poskytovatelé soc.
služeb

sociální
služby

Staň se dobrovolníkem dobrovolnictví ve
spolupráci se školami

odpadové
hospodářství

Studie - analýza finančních
úspor vynakládaných za
odpadové hospodářství

06-10/2015

Tým projektu
Meziobecní
spolupráce

odpadové
hospodářství

Studie – příklady dobré
praxe v odpadovém
hospodářství

01-10/2015

Tým projektu
Meziobecní
spolupráce

odpadové
hospodářství

Nákup svozové techniky a
vybudování sběrného
místa v obci Bílsko

06/201612/2017

Obec Bílsko

34

2.1 Zvýšit informovanost o
významu třídění a prevence
vzniku odpadů

odpadové
hospodářství

Informační kampaň po
obcích v ORP

10-12/2016

Tým projektu
Meziobecní
spolupráce a DSO
Blanicko-Otavský

35

2.2 Inspirovat představitele
obcí fungujícími systémy
odpadového hospodářství
vně i uvnitř ORP

odpadové
hospodářství

Studie – příklady dobré
praxe v odpadovém
hospodářství

01-10/2015

Tým projektu
Meziobecní
spolupráce

30

31

32

33

6

č.

Cíl dle SD

36

2.2 Inspirovat představitele
obcí fungujícími systémy
odpadového hospodářství
vně i uvnitř ORP

odpadové
hospodářství

37

2.3 Vytvořit motivační
programy ke zvýšení kvality
a kvantity třídění odpadu

odpadové
hospodářství

38

39

40

41

3.1 Zavést systém svozu a
nakládání s biologicky
rozložitelným odpadem a
biologicky rozložitelným
komunálním odpadem dle
velikosti a charakteru lokalit
1.1 Posílit informovanost ve
SO ORP o vhodných
dotačních titulech
1.2 Vstoupit do jednání s
Povodím Vltavy, s. p.
ohledně realizací
zpracovaných studií
protipovodňových opatření
1.2 Vstoupit do jednání s
Povodím Vltavy, s. p.
ohledně realizací
zpracovaných studií
protipovodňových opatření

Oblast

Název projektu
Zpracování digitálního
povodňového plánu a
vybudování varovného a
výstražného systému
ochrany před povodněmi
pro ORP Vodňany
Katalog motivačních
programů zohledňující
velikost a charakter obcí
v ORP (ve spolupráci
s projektem cíle 2.1)

Období
realizace

Nositel budoucího
projektu

09/2015 –
03/2017

Město Vodňany

10-12/2016

Tým projektu
Meziobecní
spolupráce a DSO
Blanicko-Otavský

odpadové
hospodářství

Společné řešení biologicky
rozložitelného odpadu

01/2016 –
12/2016

DSO BlanickoOtavského regionu

protipovodňo
vá opatření

E-mailová komunikace
s aktuálními možnostmi
čerpání dotací

01/201612/2017

DSO/MAS

protipovodňo
vá opatření

Studie protipovodňové
ochrany – Bílsko, Budyně a
Svinětice

01/201612/2016

Budyně

Studie protipovodňové
ochrany Bavorova

01/201612/2016

Bavorov

Studie protipovodňové
ochrany a zkapacitnění
koryta Bavorovského p. v
Krajníčku

01/201612/2016

Krajníčko

protipovodňo
vá opatření

42

1.2 Vstoupit do jednání s
Povodím Vltavy, s. p.
ohledně realizací
zpracovaných studií
protipovodňových opatření

protipovodňo
vá opatření

43

1.3 Dbát na dodržování
manipulačních řádů vodních
děl

protipovodňo
vá opatření

Kontrolor existence a
dodržování manipulačních
řádů

01/201612/2017

SRŠ a VOŠ VHE
Vodňany

44

2.1 Přenést část povinností
starostů na další subjekty
během povodňové události

protipovodňo
vá opatření

Povodňové plány obcí

01-12/2016

Povodňová komise
ORP Vodňany

09/2015 –
03/2017

Město Vodňany

01/201603/2016

Povodňová komise
ORP Vodňany

01/201603/2016

Povodňová komise
ORP Vodňany

45

2.2 Posílit informovanost
starostů o administrativě při
povodňových událostech

Protipovodň
ová opatření

46

2.2 Posílit informovanost
starostů o administrativě při
povodňových událostech

protipovodňo
vá opatření

47

2.2 Posílit informovanost
starostů o administrativě při
povodňových událostech

protipovodňo
vá opatření

Zpracování digitálního
povodňového plánu a
vybudování varovného a
výstražného systému
ochrany před povodněmi
pro ORP Vodňany
Studie - Metodika pro
administrativní řešení
povodní
Školení starostů
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4.
č.

Akční plán

Cíl dle SD

1.1 Zavést
spolufinancování
obcí ve SO ORP
na terénních
sociálních
službách

1
3.2 Posílit
informovanost
ve SO ORP o
nabídce
sociálních
služeb

2

2.2 Posílit
informovanost
starostů o
administrativě
při povodňových
událostech

Název

Spolufinancování
a informovanost
o terénních
sociálních
službách

Zpracování
digitálního
povodňového
plánu a
vybudování
varovného a
výstražného
systému ochrany
před povodněmi
pro ORP
Vodňany

Zdůvodnění
potřebnosti
projektu
Systematické
zvyšování kvality
života obyvatel na
venkově je prioritou
každé obce, podpora
a pomoc občanům
zůstat co nejdéle ve
svém domácím
prostředí, oddálit
pobyt v ústavním
zařízení nebo
dramatické snížení
kvality života obyvatel
z důvodu chybějící
sociální služby a
pomoci. Proto je do
budoucna potřeba
plánovat a řešit právě
nabídku terénních
sociálních služeb,
zejména pečovatelské
služby.
V ORP Vodňany se
nachází mnoho
menších toků, které
často způsobují lokální
záplavy, které jsou
způsobovány
intenzivními nebo
dlouhotrvajícími
srážkami.
Vybudováním systému
digitálního
povodňového plánu se
zabezpečí v průběhu
povodně i mimo ní

Cílová
skupina
Pečovatelská
služba je
určena
osobám se
sníženou
soběstačností
z důvodu
věku,
chronického
onemocnění
nebo
zdravotního
postižení,
věkovou
kategorií jsou
dospělí (18 –
64 let) a
senioři (65 a
více let).

Obce a
obyvatelé SO
ORP Vodňany

Náklady

Zdroj
financování

Zatím není
stanoveno

příspěvky od
obcí, platby od
uživatelů (dále
na financování
služby dotace
MPSV/ Krajský
úřad, služby
poskytované
na základě
smlouvy
s obcemi,
dary)

Zatím není
stanoveno
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OPŽP +
kofinancování
obcí 15 %
uznatelných
nákladů pro
digitální
povodňový
plán a 30 %
pro varovný
informační
systém z

Období
realizace

01/ 2016 –
12/ 2017

09/2015 –
03/2017

Nositel
budoucího
projektu

Připravenost

Obec Chelčice)

Ve fázi
přípravy

Město Vodňany

Ve fázi
přípravy
projektové
žádosti

č.

Cíl dle SD

Název

3

1.3 Využívat
společnou
techniku i lidské
zdroje na svoz
separovaného
odpadu od obcí,
podnikatelů a
zájmových
sdružení

Nákup svozové
techniky a
vybudování
sběrného místa
v obci Bílsko
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1.2 Zajistit
školního
psychologa a
speciálního

Školní psycholog
do základních
škol

Zdůvodnění
potřebnosti
projektu
základní platforma pro
kvalitní komunikaci,
zjednoduší a zrychlí
se přenos informací a
zajistí se jednotné
formáty předávaných
informací. Dále se
vybuduje varovný a
informační systém
zajišťující základní
ozvučení povodňové
oblasti prostřednictvím
venkovních
akustických jednotek a
detekce zvýšení vodní
hladiny pro včasné
varování obyvatel.
Obce by realizací
projektu získaly větší
nezávislost na
soukromých
subjektech, zřízením
nového sběrného
místa se zlepší
dostupnost pro
samotné obyvatele
obcí. Přiblížením
sběrného místa obcím
a zajištěním vlastního
svozu by se snížily
náklady na Odpadové
hospodářství.
Pokud problém
nebude řešen může
se předpokládat
nárůst problémového

Cílová
skupina

Náklady

Zdroj
financování

Období
realizace

Nositel
budoucího
projektu

Připravenost

06/2016 12/2017

Obec Bílsko

Ve fázi
vyjednávání
zapojení obcí

10/2015 –
1/2017,
předpokládá
se

Město Bavorov

Ve fázi
přípravy

vlastních
prostředků

Obyvatelé
zapojených
obcí

Zatím není
stanoveno

OP ŽP –
Prioritní osa 3:
Odpady a
materiálové
toky,
ekologické
zátěže a rizika
85%
Kofinancování
zapojených
obcí – 15%

Děti
základních
škol v ORP
Vodňany a

Mzda +
odvody cca
340 000
(12 platová

OPVV –
Prioritní osa 3
– Inkluzivní
vzdělávání
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č.

Cíl dle SD

Název

chování dětí v
základních školách,
což značně ztěžuje
práci pedagogů a
může způsobit
celkové zhoršení
studijních výsledků
všech žáků

pedagoga do
základních škol

5

3.1 Zavést
systém svozu a
nakládání s
biologicky
rozložitelným
odpadem a
biologicky
rozložitelným
komunálním
odpadem dle
velikosti a
charakteru
lokalit

Zdůvodnění
potřebnosti
projektu

Společné řešení
biologicky
rozložitelného
odpadu

Ve vztahu
k legislativním
změnám mají nově
obce povinnost
nabídnou občanům
možnost třídit
biologicky
rozložitelnou složku
odpadu ze SKO

Cílová
skupina
jejich rodiče

Obce a
obyvatelé SO
ORP Vodňany

Náklady

Zdroj
financování

Období
realizace

třída –
21 000)

Vlastní zdroje
dotčených obcí

udržitelnost
úvazků i po
ukončení
realizace
projektu.

Zatím není
stanoveno

OP ŽP
Prioritní osa 3:
Odpady a
materiálové
toky,
ekologické
zátěže a rizika
3.2: Zvýšit
podíl
materiálového
a
energetického
využití odpadů
85 %
Kofinancování
zapojených
obcí – 15%

1/2016 –
12/2016

Nositel
budoucího
projektu

Připravenost

DSO BlanickoOtavský

Ve fázi
přípravy

Cíl 1 – Projekt Spolufinancování a informovanost o terénních sociálních službách naplňuje přesně 2 cíle SD a to Zavést
spolufinancování obcí ve SO ORP na terénních sociálních službách a Posílit informovanost ve SO ORP o nabídce sociálních
služeb. Cílem je, aby obce přispívaly svým obyvatelům na zajištění terénních sociálních služeb a aby byla přesně dána minimální
výše příspěvku. Tím se zvýší poptávka po službách, jejich kvalita a poskytovatelé tak budou mít lepší podmínky v poskytování
služeb a budou moci lépe zaručit jejich nepřetržité fungování. I ze strany starostů je kladen důraz na zajištění těchto služeb
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a udržení tak seniorů a lidí s různým hendikepem v přirozeném sociálním prostředí, ve svém domově, ve své obci a tímto by toho
šlo lépe docílit. A dalším cílem je zlepšit obecnou informovanost široké veřejnosti o nabídce těchto služeb, nejen formou tištěné
propagace, ale např. jakési kampaně pro starosty a obyvatele jednotlivých obcí, touto nenásilnou formou vzdělávání o sociálních
službách po jednotlivých obcích by šlo docílit zlepšení informovanosti cílových skupin a zároveň také představitelů obcí v SO ORP.
Cíl 2 – Projekt Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před
povodněmi pro ORP Vodňany naplňuje především celý okruh volitelného téma SD a to Protipovodňová opatření. Na základě
setkání představitelů obcí SO ORP Vodňany, kde bylo volitelné téma protipovodňové ochrany zvoleno, bylo také dohodnuto, že
k řešení problému povodní se má přistupovat komplexně (tedy navrhovat tato opatření vzhledem k územní jednotce „povodí“
a nikoliv ke katastrálním územím jednotlivých obcí). Projekt tak naplňuje především cíl Posílit informovanost ve SO ORP
o vhodných dotačních titulech, jelikož na základě setkání v rámci projektu Meziobecní spolupráce vzešla od starostů myšlenka na
tento společný projekt, který bude realizovat město Vodňany a bude téměř rok a půl v komunikaci s dotčenými obcemi ohledně
právě protipovodňových opatřeních a další problematice spojené s tímto tématem. Dále částečně naplňuje také cíl 1.3 Dbát na
dodržování manipulačních řádů tím, že při vzniku digitálního povodňového plánu jednotlivých zapojených obcí bude evidována i
tato problematika. A také částečně naplňuje cíl Posílit informovanost starostů o administrativě při povodňových událostech, jelikož
digitální povodňový plán zabezpečí v průběhu povodně i mimo ní základní platformu pro kvalitní komunikaci mezi všemi
odpovědnými subjekty, zjednoduší a zrychlí přenos informací a v neposlední radě zajistí jednotné formáty předávaných informací.
Ale tyto cíle naplňuje pouze okrajově, proto nejsou v tabulce zmíněny.
Cíl 3 – Projekt Nákup svozové techniky a vybudování sběrného místa v obci Bílsko spadá pod cíl Strategie 3.1 využívat společnou
techniku i lidské zdroje na svoz separovaného odpadu od obcí, podnikatelů a zájmových sdružení. Projekt je založen na
meziobecní spolupráci sousedících obcí, kdy obec Bílsko by byla nositelem projektu a vybudovala na svém území sběrné místo
s třídící linkou a zakoupila svozový vůz, který by mohl svážet odpad z okolních obcí, případně by bylo obyvatelům zapojených obcí
přímo umožněno zde ukládat tříděný odpad. Vyřeší se tím velký problém malých obcí a to vysoké náklady na odpadové
hospodářství, které značnou měrou zatěžují obecní rozpočet všech obcí. Na prioritě řešení tohoto problému se shodla většina
starostů i při dotazníkovém šetření a všech schůzkách, které se v rámci projektu Meziobecní spolupráce uskutečnily. Zároveň se
předpokládá i zvýšení kvality třídění a snížení objemu skládkovaného směsného komunálního odpadu.
Cíl 4 – Projekt Školní psycholog do základních škol naplňuje cíl 1.2 Strategie Zajistit školního psychologa a speciálního pedagoga
do základních škol, jehož potřebnost vyplynula při analýze území a následném zpracování návrhové části strategie a práci
fokusních skupin. Situace v území, kdy ve správním území ORP Vodňany není pracoviště pedagogicko-psychologické poradny a
11

dětí s nejrůznějšími poruchami nebo ohroženými sociálním vyloučením stále přibývá si již vyžaduje tento problém řešit. Psycholog
ve školách by usnadnil práci pedagogům a pomohl podchytit a řešit problémy již v jejich počátku. Z provedených analýz vyplývá, že
ředitelé místních škol a taktéž starostové obcí, které školy zřizují vnímají důležitost vytvoření míst školního psychologa stejně
závažně a jsou připraveni projekt realizovat.
Cíl 5 – Projekt „Společné řešení biologicky rozložitelného odpadu“ přímo koresponduje a odpovídá v celém rozsahu cíli Strategie
3.1, který se týká tématu odpadového hospodářství. Tento cíl v zásobníku projektů obsahuje právě jeden projekt a to tento, který by
měl zahrnout všechny aspekty definovaného cíle a to: Zavést systém svozu a nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a
biologicky rozložitelným komunálním odpadem dle velikosti a charakteru lokalit. Z názvu cíle lze vyčíst, že klíčovým aspektem je jak
meziobecní spolupráce, tak i individuální přístup k jednotlivým obcím a jejich požadavkům. Důraz je kladen na nalezení řešení BRO
ve vztahu k velikosti a charakteru lokalit. Zároveň je třeba zohlednit rozpracovanost či řešení BRO v některých obcích. I přesto, že
velká část obcí již nějaké řešení BRO má v území již zajištěno, většina se shoduje na tom, že je chápáno jako provizorní, dočasné
či nekompletní a jsou otevřeni hledání dalších možností řešení nakládání s biologicky rozložitelnou složkou odpadu.
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5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit
meziobecní spolupráce
Projekt 1 – Spolufinancování a informovanost o terénních
sociálních službách
Iniciátor rozvojové aktivity
Obec Chelčice
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Poskytovatelé sociálních služeb, starostové i obyvatelé obcí si uvědomují, že je do
budoucna potřeba plánovat a řešit právě nabídku terénních sociálních služeb,
zejména pečovatelské služby. Financování těchto služeb není legislativně zakotveno,
a proto je nutné, aby obce na službu přispívaly. Služby jsou určeny osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby. Ve vztahu k demografickému vývoji bude v budoucnu těchto osob přibývat, a
proto je důležité řešit tuto problematiku včas. Cílem je aktivní udržení seniorů a lidí
s hendikepem v přirozeném prostředí a tudíž trvalé zajištění terénní pečovatelské
služby pro všechny občany SO ORP Vodňany, kteří ji potřebují.
Dalším aspektem je lepší informovanost o službách, podle analýzy dat a šetření mezi
zástupci obcí lidé ani nevědí, jaké služby by mohli využívat a hlavně si nechtějí platit
tyto služby, využijí raději pomoc rodinných příslušníků nebo sousedů. I ze strany
starostů je kladen důraz na zajištění těchto služeb a udržení tak seniorů a lidí
s různým hendikepem v přirozeném sociálním prostředí, ve svém domově, ve své
obci.
Terénní sociální služby v SO ORP Vodňany v současné době zajišťují dva
poskytovatelé – CSP Vodňany a Chelčický domov sv. Linharta.
Jaké jsou příčiny problému?
Hlavní příčiny problému jsou zejména demografické, konkrétně nárůst rozdílu mezi
zdravou délkou života a naděje dožití a zároveň stárnutí obyvatelstva obecně.
K demografickým charakteristikám se přidává špatná dopravní obslužnost malých
obcí v ORP a nedostatek základních služeb ve venkovském prostoru (nedostupnost
služby v místě bydliště a blízkém okolí) – lékařská péče, obchod potravinami (nákup
základních potravin), restaurace, další služby a zařízení.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Očekávaným přínosem této aktivity je trvalé zajištění terénních sociálních služeb,
jasné spolufinancování služeb ze strany obcí, stanovení výše příspěvku ze strany
obcí a uživatelů. V druhé rovině pak zlepšení informovanosti, zvýšení povědomí
o možnostech terénní pečovatelské služby mezi obyvateli i zástupci obcí ORP.
Konkrétně:
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Nalézt nejlepší varianty řešení systému spolufinancování terénních sociálních
služeb
Zavést pravidla spolufinancování obcí na terénních sociálních službách
Stanovit výši příspěvku ze strany obcí a uživatelů
Realizovat šetření mezi potenciálními odběrateli služby s cílem zjistit poptávku
v území
Vyjednat koordinaci terénní sociální služby mezi poskytovateli (Chelčický
domov sv. Linharta a CSP Vodňany)
Realizovat informační kampaň o možnostech terénní sociální služby
Realizovat pravidelné schůzky aktérů působících ve zdravotních a sociálních
službách
Společně realizovat informační kampaň o sociálních a zdravotních službách
po obcích

Cílová skupina
Pečovatelská služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, věkovou kategorií jsou dospělí
(18 – 64 let) a senioři (65 a více let). Spadají pod ni i rodiny s vícečetnými porody (3
a více), které ale tvoří zlomek poptávky.
Zapojené obce
Zájem o projekt deklarovaly obce Chelčice, Libějovice, Truskovice, Číčenice,
Vodňany. Zvažují i další.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Největším rizikem jsou legislativní změny v poskytování terénních sociálních služeb,
spolufinancování není ukotveno zákonem, každý rok poskytovatelé musejí žádat
o dotaci na provoz, která pokryje služby zhruba z poloviny; dále je rizikem nestálost
poptávky po službách, obava a ostych potenciálních uživatelů spojená s tradičními
vzorci péče o sebe a domácnost.
Místo realizace rozvojové aktivity
Místo realizace rozvojové aktivity je území obcí, kde jsou terénní sociální služby
poskytovány. Ne nutně musí korespondovat s obcemi, které se finančně spolupodílí
na financování terénních sociálních služeb.
Území dopadu rozvojové aktivity
SO ORP Vodňany.
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Harmonogram rozvojové aktivity
Přípravná fáze – cca ¼ roku, v této fázi je potřeba:
1) ověřit zájem obyvatel o tuto službu
2) aktualizovat interní metodiku (standardy) poskytovatele pro poskytování
pečovatelské služby v souvislosti s rozšířením lokality působnosti
3) zajištění personálního obsazení provozu dle potřeb potenciálních klientů
(pracovníci v přímé péči – pečovatelé/ky): výběr vhodných zaměstnanců
4) zajištění zázemí pro rozšířenou pečovatelskou službu (vozidlo) a základního
vybavení (jídlonosiče, vybavení pro úklid)
5) zaregistrovat rozšíření lokalizace působnosti služby pečovatelské služby na
krajském úřadě
6) zajistit financování provozu PS (při financování dotacemi je potřeba adekvátně
navýšit časové schéma)
Zdroje financování
 příspěvky od obcí
 platby od uživatelů
 dále na financování služby dotace MPSV/ Krajský úřad, služby poskytované
na základě smlouvy s obcemi, dary)
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
 počet klientů pečovatelské služby
 počet úkonů pro klienty pečovatelské služby
 Počet spolupracujících obcí
 Počet realizovaných informačních kampaní po obcích
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
 sociální pracovník (nutná kvalifikace dle zákona o sociálních službách)
 pečovatel/ka - úvazky v závislosti na počtu uživatelů
 účetní (možno jako externí dodávky)
V čem je navrhované řešení inovativní?
Inovativní je především forma informovanosti obyvatel o terénních sociálních
službách – informační kampaň po zapojených obcích pro starosty a místní obyvatele,
touto nenásilnou formou vzdělávání o sociálních službách po jednotlivých obcích by
šlo docílit zlepšení informovanosti cílových skupin, zároveň také představitelů obcí
v SO ORP a také rozšíření terénní pečovatelské služby tak, aby byla dostupná pro
všechny obyvatele na Vodňansku. Představa je taková, že když obec bude pořádat
nějakou kulturní akci pro veřejnost, zúčastní se také poskytovatelé služby i se svými
klienty, formou besedy poinformují o nabídce služeb, systému fungování apod.
A dále je také inovativní určení konkrétní výše spolufinancování služby od obcí, což
není legislativně dané a je to vždy na dobré vůli zastupitelů dané obce přispívat na
tyto služby.
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Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Systematické zvyšování kvality života obyvatel na venkově je prioritou každé obce,
podpora a pomoc občanům zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí, v kontaktu
se svými blízkými a co možná nejvíce oddálit pobyt v ústavním zařízení (mimo
obce/region, s omezenou kapacitou, finančně náročné pro klienty) nebo dramatické
snížení kvality života jednotlivého obyvatele z důvodu chybějící sociální služby a
pomoci. Proto je do budoucna potřeba plánovat a řešit právě nabídku terénních
sociálních služeb, zejména pečovatelské služby.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
 Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020
 Program rozvoje Jihočeského kraje
 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje 2014-2016
 Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projekt souvisí s plánovaným projektem Studie - analýza variant řešení systému
spolufinancování a výší příspěvku (obcí i uživatelů), který by předcházel projektu
Spolufinancování a informovanost o terénních sociálních službách. A dále také
projekt souvisí s plánovaným projektem Informační kampaň po obcích ORP ve
spolupráci všech poskytovatelů, který by se zřejmě řešil v rámci projektu
Spolufinancování a informovanost o terénních sociálních službách a ne samostatně.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
01/ 2015 – 12/ 2017
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
 informační kampaň po obcích
 informační letáčky (přímý kontakt s potenciálními klienty),
 plakáty a letáky na úřední desky / obecní vývěsky (oslovení obyvatel obce),
 webové stránky obce (oslovení obyvatel obce, trvalá informace),
 webové stránky poskytovatele sociální služby (oslovení potenciálních klientů –
reklama i informace pro uživatele)
 inzerce ve zpravodajích obce/obcí
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Projekt 2 – Zpracování digitálního povodňového plánu a
vybudování varovného a výstražného systému ochrany před
povodněmi pro ORP Vodňany
Iniciátor rozvojové aktivity
Město Vodňany
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Vodňanskem protéká jako jediný větší tok řeka Blanice, která spadá do povodí Horní
Vltavy a do které ústí mnoho místních toků (Radomilický potok, Zlatý potok, Bílý
potok, Bílský potok, Bavorovský potok, Lidmovický potok). Nejvyšší průtoky jsou
dosahovány hlavně v jarních měsících z důvodu tání sněhu. Velmi často zde dochází
k lokálním záplavám, kterou jsou způsobovány intenzivními nebo dlouhotrvajícími
srážkami.
Mimořádné povodňové situace v posledních letech způsobují vyšší zájem o lokální
automatické výstražné systémy na vodních tocích. Cílem budování lokální
výstražných systémů je získání okamžitých informací zejména o přívalových
srážkách a takto vzniklých náhlých povodňových situacích.
V území správního obvodu jsou ohroženy všechny spádové obce alespoň jedním
z typů povodně.
Jaké jsou příčiny problému?
Problémy s povodněmi v obcích jsou trojího druhu. Prvním je vybřežování řeky
Blanice, kdy k větším škodám napomáhá nevhodně umístěná zástavba
v záplavovém území, dále v případě trvalejšího nebo silného deště v území vznikají
lokální záplavy (tzv. bleskové povodně) a za třetí lokální záplavy z důvodu nízké
retenční kapacity území a nízké kapacity vodotečí (zapříčiněno např. jejich
zanedbanou údržbou) za trvalejšího nebo silného deště.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem systému digitálního povodňového plánu je zabezpečit v průběhu povodně
i mimo ní základní platformu pro kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými
subjekty, zjednodušit a zrychlit přenos informací a v neposlední radě zajistit jednotné
formáty předávaných informací. Jedná se o modulární systém, který nad centrálním
skladem dat vytváří koordinační a přístupové aplikace. Povodňový informační systém
zahrnuje v oblasti ochrany před povodněmi operativní krizové a provozní informace,
přípravu a plánování, aktualizaci a koordinaci.
Cílem vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi je
návrh řešení varovného a informačního systému, zajišťující základní ozvučení
povodňové oblasti prostřednictvím venkovních akustických jednotek (bezdrátový
informační systém, systém varovných SMS) a detekce zvýšení vodní hladiny pro
včasné varování obyvatel (srážkoměry, hladinoměry, hlásné profily, telemetrické
stanice, varovná protipovodňová stanice).
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Cílová skupina
Obce a obyvatelé SO ORP Vodňany
Zapojené obce
Vodňany, Bavorov, Chelčice, Krašlovice, Libějovice, Žďár, Lhenice, Malovice,
Mičovice
Potenciální rizika rozvojové aktivity
 projekt nebude vybrán k podpoře z OP ŽP a financování pouze ze strany obcí
by bylo nad rámec jejich finančních možností
 z projektu budou vyloučeny některé obce, které podporu nezískají
 nedostatek financí obcí na kofinancování projektu
 špatný výběr dodavatele na zajištění varovného a výstražného systému
(revize, opravy techniky, udržitelnost projektu minimálně 5 let)
 legislativní změny
Místo realizace rozvojové aktivity
Digitální povodňový plán bude zpracován pro celé správní území ORP Vodňany,
které zahrnuje 17 obcí a pro obce Lhenice, Malovice, Mičovice, které leží mimo ORP,
ale jsou členy mikroregionu Chelčicko-Lhenického, který se nachází v ORP. Jeho
zpracování se dotkne jednotlivých dílčích povodí a bude řešit ohrožené obyvatele
v jednotlivých obcích. Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před
povodněmi bude realizováno ve výše uvedených 9 zapojených obcích.
Území dopadu rozvojové aktivity
Celé správní území ORP Vodňany a obce Lhenice, Malovice, Mičovice, které leží
mimo ORP, ale jsou členy mikroregionu Chelčicko-Lhenického, který se nachází
v ORP
Harmonogram rozvojové aktivity
Zhruba 1 a ½ roku:
Projekce a příprava
 Projektová dokumentace a rozpočet projektu
 Zpracování žádosti o finanční podporu
 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení
 Zadávací (výběrové) řízení
 Realizační projekt – varovný systém
Stavební část
 Dodávka a montáž varovného a informačního systému
Technická část – digitální povodňový plán
 Zpracování digitálního plánu města a SO ORP
Školení a testování digitálního povodňového plánu
 Proškolení uživatelů a testování funkčnosti digitálního povodňového plánu
a varovného a informačního systému
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Zdroje financování
OP ŽP + kofinancování obcí 15% uznatelných nákladů pro digitální povodňový plán
a 30 % pro varovný informační systém z vlastních prostředků
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
 Naplnění a aktualizace sdílených databází Editoru digitálního povodňového
plánu ČR, kde budou doplněna či aktualizována následujících data:
o povodňová komise ORP
o povodňové komise obcí
o ohrožené objekty
o ohrožující objekty
o místa omezující odtokové poměry
o místa přívalových povodní
o hlásné profily
o srážkoměrné stanice
o významná vodní díla IV. kategorie
o místa častých ledových jevů
o protipovodňová opatření
o evakuační místa:
o místa dopravních omezení a objízdné trasy
 Povodňové plány
 Návrh předpokládaných technologií digitálního povodňového plánu ORP pro
jednotlivé obce
o venkovní akustické jednotky
o detekce zvýšení vodní hladiny pro včasné varování obyvatel

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Projektový manažer – 1 osoba na hlavní pracovní poměr po dobu určitou
V čem je navrhované řešení inovativní?
Řešení je pro dané zapojené obce inovativní v tom, že se na jejich území vytvoří
zcela nový systém protipovodňové ochrany spočívající ve vybudování varovného
a informačního systému zajišťující základní ozvučení povodňové oblasti
prostřednictvím venkovních akustických jednotek a detekce zvýšení vodní hladiny
pro včasné varování obyvatel a dále zcela nový systém digitálního povodňového
plánu, který zabezpečí v průběhu povodně i mimo ní základní platforma pro kvalitní
komunikaci, zjednoduší a zrychlí se přenos informací a zajistí se jednotné formáty
předávaných informací.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
V obcích ORP Vodňany se nacházejí již zastaralá zařízení na systém
protipovodňových opatření a na informování obyvatel při povodních, v některých
obcích chybí zcela. Vybudováním systému digitálního povodňového plánu
a kvalitního varovného a informačního systému zajišťující základní ozvučení
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povodňové oblasti se území ORP Vodňany připraví lépe na hrozící povodňovou
situaci a zlepší tím informovanost a bezpečí svých obyvatel.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
 Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím
technických a přírodě blízkých opatření
 Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje
 Studie odtokových poměrů a návrh protipovodňové ochrany obcí Bílsko,
Budyně a Svinětice
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projekt souvisí s plánovaným projektem Studie protipovodňové ochrany Bavorova,
jelikož město Bavorov se také zapojilo do tohoto společného projektu a částečně
také s plánovaným projektem Studie protipovodňové ochrany – Bílsko, Budyně
a Svinětice, jelikož digitální protipovodňový plán se bude dělat pro celé ORP.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
09/2015 – 03/2017
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
 Internetové stránky jednotlivých obcí
 Místní zpravodaje, tištěná periodika, jihočeská TV
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Projekt 3 – Nákup svozové techniky a vybudování sběrného místa v
obci Bílsko
Iniciátor rozvojové aktivity
Obec Bílsko
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Na základě analýz v rámci tvorby Strategie bylo zjištěno, že v ORP Vodňany jsou
relativně vysoké ceny za odpadové hospodářství vyplývající zejména z faktu, že je
zde lokalizována jediná dominantní firma řešící svoz i skládkování. Vytvořením
konkurenční společnosti získá obec Bílsko a další zapojené obce větší autonomii
a vliv na tvorbu cen. Druhým aspektem je pak vzdálenost místa produkce odpadu od
místa likvidace, která by se tímto mohla snížit právě pro obce ze severozápadu SO.
Jaké jsou příčiny problému?
Hlavní příčinou problému je monopolní postavení jedné firmy zajišťující svoz, třídění
a skládkování odpadu na území správního obvodu. Minimální konkurence firmě
umožňuje klást si podmínky svozu i skládkování, včetně libovolného navyšování
cen. Vysoké ceny za odpadové hospodářství se projeví zejména u vzdálenějších
menších obcí, pro které jsou velkou zátěží obecního rozpočtu, potažmo občanů skrze
vysoké ceny za nakládání s odpadem.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
 Snížení nákladů
 Zvýšení rozhodovací pravomoci pro zapojené obce
 Zlepšení kvality třídění
 Snížení množství směsného komunálního odpadu
 Snížení dopravních nákladů
Cílová skupina
Obyvatelé zapojených obcí
Zapojené obce
Bílsko, Drahonice, Krajníčko
Další obce své zapojení zvažují s ohledem a jsou připravené se zapojit podle
vypočtených počátečních nákladů a možného přínosu pro obec.
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Potenciální rizika rozvojové aktivity
 Zvýšení cen ze strany dominantního poskytovatele za služby, které budou
i tak obce nuceny využívat (např. skládkování SKO), protože současný projekt
neřeší svoz všech skupin komunálního odpadu.
 Legislativní rizika – získání povolení pro provozování sběrného místa
 Finanční riziko – nedostatek financí na spoluúčast po získání dotace
 Odstoupení jednotlivých obcí před započetím realizace projektu
Místo realizace rozvojové aktivity
Obec Bílsko
Území dopadu rozvojové aktivity
Území obcí Bílsko, Drahonice, Krajníčko, Pivkovice, Skočice, Měkynec, Budyně,
Krašlovice
Harmonogram rozvojové aktivity
V současné době probíhá prověřování záměru, je plánovaná exkurze do obce
Kestřany, kde již podobnou aktivitu provozují, na získání inspirace a zkušeností
s provozem.
Do konce roku 2015:
Prověřování záměru, vyjednávání podmínek zapojení dalších obcí, zjišťování
legislativních povinností, finanční odhad počáteční investice a provozních nákladů
V průběhu roku 2016-2017:
Zpracování projektové dokumentace a rozpočet projektu
Zpracování žádosti o finanční podporu
Výběrové řízení na dodavatele svozového vozu
Vlastní realizace projektu
Zdroje financování
OP ŽP – Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 85%
Kofinancování zapojených obcí – 15%
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Počet zapojených obcí
Množství vytříděného odpadu
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
2 osoby v místě sběrného místa
1 osoba na obsluhu svozového vozu
V čem je navrhované řešení inovativní?
Tento projekt v daném regionu je unikátní, protože dosud zde svoz a shromažďování
odpadu zajišťují pouze soukromé subjekty. Projekt je tudíž inovativní v tom, že
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hlavními aktéry jsou přímo obce. Jednalo by se zároveň o první velký meziobecní
spolupráce v tomto oboru v území ORP Vodňany.
V obci Bílsko by se nacházel sběrný dvůr, pokud to nebude finančně nedostupné,
zvažována je i třídící linka. Součástí projektu je svozové auto, které by vybrané
skupiny komunálního odpadu shromažďovalo a dále předávalo k dalšímu využití,
příp. na likvidaci.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Obce by realizací projektu získaly větší nezávislost na soukromých subjektech,
zřízením nového sběrného místa se zlepší dostupnost pro samotné obyvatele obcí .
Přiblížení sběrného místa obcím a zajištění vlastního svozu by se snížily náklady na
nakládání s odpady pro zapojené obce.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Plán odpadového hospodářství České republiky
Plán odpadového hospodářství jihočeského kraje
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Společné řešení biologicky rozložitelného odpadu
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Zahájení: Srpen 2015
Ukončení: dle vypsání dotačních titulů
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Úřední desky dotčených obcí
Informační kampaň v dotčených obcích (místní zpravodaje, letáky)
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Projekt 4 – Školní psycholog do základních škol
Iniciátor rozvojové aktivity
Město Bavorov
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
V žádné ze základních škol v ORP nepůsobí v současné době školní psycholog ani
speciální pedagog. Stávající pedagogové při výskytu sociálně-psychologických jevů
ve školních kolektivech nemají odbornou kvalifikaci ani kapacitu na jejich řešení.
Rozšíření personálních kapacit na školního psychologa nebo speciálního pedagoga
se – z pohledu pedagogů, rodičů i představitelů obcí – začíná stávat nutností.
Jaké jsou příčiny problému?
Narůstající počet dětí s lehkou mozkovou disfunkcí a dětí ohrožených sociálním
vyloučením a zároveň trend integrace handicapovaných dětí do běžných škol
vyvolávají stále více problémů v základních školách.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
 Kvalifikované řešení výchovných problémů ve školách
 Zlepšení spolupráce mezi rodiči a školou
 Usnadnění práce pedagogům
Cílová skupina
Děti základních škol v ORP Vodňany a jejich rodiče
Zapojené obce
Město Bavorov a město Vodňany
Potenciální rizika rozvojové aktivity
 Nedostatek financí na mzdové náklady
 Obsazení místa školního psychologa kvalifikovanou osobou
Místo realizace rozvojové aktivity
ZŠ Bavorov, ZŠ a Gymnásium Vodňany
Území dopadu rozvojové aktivity
SO ORP Vodňany
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Harmonogram rozvojové aktivity
10/2015 – 03/2016:
Příprava projektu, jednání s dotčenými školami o jejich možnostech spolufinancování
Průzkum zájmu jednotlivých škol na výši úvazku
Zpracování ekonomické studie
Zpracování žádosti o dotaci
09/2016 – 12/2016
Příprava zázemí pro práci psychologa ne jednotlivých školách
Výběrové řízení na místo školního psychologa
01/2017
Zaměstnání školního psychologa
Zdroje financování
OP VV – Prioritní osa 3 – Inkluzivní vzdělávání
Vlastní zdroje dotčených obcí
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Počet dětí a rodičů, kteří využijí služby školního psychologa
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
2 částečné úvazky, které mohou být naplněné jednou osobou (část úvazku na ZŠ
Bavorov a část úvazku na ZŠ a Gymnásiu Vodňany)
V čem je navrhované řešení inovativní?
Řeší akutní problém v dané lokalitě, inovativní ale v zásadě není.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
V současné době se zvyšuje počet dětí ohrožených sociálním vyloučením a zároveň
je trendem začleňování dětí s různými handicapy do běžných škol a omezování
kapacit škol praktických a speciálních, což s sebou přináší nutnost řešit situace, na
které běžný pedagog v základní škole nemá kvalifikaci ani časové možnosti.
Pokud problém nebude řešen může se předpokládat nárůst problémového chování
dětí v základních školách, které může způsobit celkové zhoršení studijních výsledků
všech žáků a značně se stěžuje práce pedagogů. Dalším argumentem pro
zaměstnání školních psychologů je fakt, že v ORP Vodňany chybí pracoviště
pedagogicko-psychologické poradny a současná pracoviště ve Strakonicích, Písku
a Prachaticích jsou obtížně dosažitelná obzvláště pro rodiny ohrožené sociálním
vyloučením a navíc mají vzhledem k naplněné kapacitě dlouhé objednací lhůty.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na
období 2015 – 2020
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Jihočeského
kraje 2012 – 2016
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Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Založení pedagogicko-psychologické poradny
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
 10/2015 – 1/2017
 Předpokládá se udržitelnost úvazků a zaměstnávání školního psychologa i po
ukončení realizace projektu
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Informační kampaň ve školách (skrze SRPŠ)
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Projekt 5 – Společné řešení biologicky rozložitelného odpadu
Iniciátor rozvojové aktivity
DSO Blanicko-Otavského regionu
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Biologicky rozložitelný odpad (dále také BRO) tvoří značnou část směsného
komunálního odpadu (podrobněji viz Strategie), který je – v případě ORP Vodňany –
téměř beze zbytku skládkován (materiálové využití SKO je nulové). V případě
oddělení této složky z SKO ji lze přeměnit na využitelnou surovinu a snížit tak
množství skládkovaného odpadu. Zároveň lze až minimalizovat náklady na dopravu
(dle typu řešení). Přestože obce SO ORP Vodňany mají nakládání s BRO ošetřeno
ve vztahu k novým legislativním pravidlům, nepovažují aktuální nastavení za ideální
– dopravní náklady na svoz BRO jsou často neadekvátně vysoké. Snahou je
minimalizovat dopravní vzdálenost a řešit BRO co nejblíže jeho vzniku.
Jaké jsou příčiny problému?
Vysoký podíl skládkovaného biologicky rozložitelného odpadu je z velké části
zapříčiněn nedostatečným a nesystémově řešeným zařízením pro nakládání s touto
složkou odpadu, resp. vysokými náklady na likvidaci ve spojení se stávajícím
systémem sběru, svozu a likvidace. Pokud by se biologicky rozložitelná složka mohla
likvidovat blíže jejího vzniku, tak by se tím minimalizovaly náklady na její svoz.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
 Nastavení optimálního a ekonomicky adekvátního systému likvidace
biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu
 Snížení množství směsného komunálního o biologicky rozložitelnou složku
 Snížení dopravních nákladů na likvidaci BRO
 Rozšíření likvidace biologicky rozložitelného odpadu o další typy odpadu
(zejména větve skrze zakoupení štěpkovačů a drtičů)
Cílová skupina
Obce a občané ORP
Zapojené obce
Všechny obce SO ORP
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Potenciální rizika rozvojové aktivity
 Tlak dominantního poskytovatele služeb OH na zachování stávajícího
systému, který je pro něj ekonomicky výhodný
 Nenalezení shody mezi obcemi, jak danou problematiku řešit a
spolufinancovat
 Legislativní rizika (změna či úprava aktuálního legislativního nastavení
komplikující řešení problematiky)
 Finanční riziko – nenalezený vhodných dotačních titulů ke kofinancování
projektu
Místo realizace rozvojové aktivity
Jednotlivé obce ORP
Území dopadu rozvojové aktivity
SO ORP Vodňany, příp. geograficky blízké obce za hranicemi SO
Harmonogram rozvojové aktivity
Přípravná fáze – cca ¼ roku, v této fázi je potřeba:
1) najít shodu napříč obcemi, jak tuto problematiku řešit
2) definovat
3) zajištění personálního obsazení provozu dle potřeb potenciálních klientů
(pracovníci v přímé péči – pečovatelé/ky): výběr vhodných zaměstnanců
zajištění zázemí pro rozšířenou pečovatelskou službu S (vozidlo) a základního
Zdroje financování
OP ŽP – Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů – 85 %
Kofinancování zapojených obcí – 15%
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Množství SKO v jednotlivých obcích (předpoklad jeho snížení)
Množství BRO v jednotlivých obcích (předpoklad jeho zvýšení)
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Zatím nelze odhadnout, záleží na zvolené metodě
V čem je navrhované řešení inovativní?
Spíše než inovativní je dané řešení nutností ve vztahu k aktuálně platné legislativě.
Velký přínos je spatřován v tom, že obce mají zájem danou problematiku řešit
společně a panuje jasná shoda na způsobu, jakým by se problém měl řešit. Důraz je
kladen na komunitní kompostování a likvidaci BRO co nejblíže jejímu vzniku.
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Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Aktuální nastavení nakládání s biologicky rozložitelnou složkou komunálního odpadu
je napříč územím SO ORP Vodňany vnímáno jako neekonomické a nedostatečné.
Projekt by měl nalézt optimální a funkční systém sběru, svozu a likvidace BRO, který
by ve výsledku snížil podíl této složky v SKO. Důraz je kladen na komunitní
kompostování a likvidaci odpadu co nejblíže místu jejího vzniku (domácí kompostéry,
lokální kompostárny apod.).
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Plán odpadového hospodářství České republiky
Plán odpadového hospodářství jihočeského kraje
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Nákup svozové techniky a vybudování sběrného místa v obci Bílsko
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1/2016 – 12/2016
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Informační kampaň v zapojených obcích (vývěska, obecní zpravodaje, letáky)
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6. Kontakty
Dokument zpracovali:
Mgr. Linda Krajčovič (koordinátor meziobecní spolupráce), tel. 776 327 393, mail:
osussisos@gmail.com
Ing. Jaroslava Mitášová (pracovník pro analýzy a strategie), tel. 775 508 564, mail:
mitasova.mos@gmail.com
Martina Jestřábová (pracovník pro analýzy a strategie), tel. 606 704 404, mail:
info@rancixion.cz
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7. Přílohy
Příloha č. 1

Zápis z jednání k Akčnímu plánu
SO ORP Vodňany
Datum a čas: 18. 6. 2015 v 15:30

Přílohy/počet stran: 1/2

Místo jednání: Zasedací místnost DSO BlanickoOtavského regionu, Vodňany

Zpracoval/a: Ing. Jaroslava Mitášová, analytik SO
ORP Vodňany

Shrnutí
z průběhu
jednání

Jednání proběhlo v rámci programu Valné hromady DSO Blanicko-Otavského regionu,
na kterém bylo přítomno 14 z 20 zástupců obcí a navazovalo na jednání k tématu
EMOS - Administrativní podpora obcí.
Jednání vedli zástupci týmů projektu Meziobecní spolupráce z ORP Vodňany a ORP
Písek, jelikož DSO Blanicko-Otavský region leží v obou těchto SO ORP.
Koordinátorka ORP Vodňany Mgr. Linda Krajčovič představila, co je smyslem a náplní
akčního plánu. Cílem v nejbližších 2 měsících bude vyjednání řádově 5 projektů, které
by obce našly jako společné, musí korespondovat s cíli v rámci strategie (školství, soc.
služby, odpady, volitelné téma). Dále promítla hodnocení cílů ze strany starostů ze
Shromáždění představitelů obcí v SO ORP Vodňany – nejvíce zástupce obcí zajímají
projekty v odpadovém hospodářství a volitelném tématu – protipovodňová opatření.
Projekty se budou připravovat na období 2016-2017, nemusí být pro celé ORP, buď
pouze pro část obcí nebo i mimo ORP, což je dobrý případ právě pro BlanickoOtavský mikroregion, který leží v ORP Písek a ORP Vodňany. Projektové týmy
v jednotlivých ORP budou gestory vytváření těchto projektů, pro ORP Vodňany
Martina Jestřábová za svazek je připravena poté tyto projekty podat a realizovat.
Koordinátor ORP Písek Vladimír Drye představil situaci na jejich území - aktuální/
připravované společné projekty v rámci realizace akčního plánu, např. projekt v rámci
odpadového hospodářství na domácí kompostéry (mají ohlas zhruba poloviny obcí,
že by do projektu chtěly vstoupit), dále projekt výlety dětí z MŠ (již se realizuje, chtějí
udržet i do budoucna), projekt Veřejně prospěšné práce (spolupráce s Úřadem
práce). Dále je plánován projekt na školení ředitelů škol spojené s právním
seminářem.
Dále bylo diskutováno o možných projektech na bázi spolupráce mezi obcemi,
územním rozsahu těchto záměrů, financování, udržitelnosti projektů.
Po programu valné hromady probíhala ještě diskuse (brainstorm) starostů s členkou
realizačního týmu ORP Vodňany a zároveň poradkyní Blanicko-Otavského regionu
Martinou Jestřábovou. Diskutován byl uvažovaný záměr obce Bílsko k vybudování
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sběrného místa, které by bylo využíváno i dalšími obcemi. Bílecký starosta oslovoval
starosty další a projednávali zapojení tohoto projektu do Akčního plánu projektu
Podpora meziobecní spolupráce.

Závěry
z jednání

Přítomní zástupci obcí DSO Blanicko-Otavského regionu byli obeznámeni s náplní
projektu v prodloužení, související s přípravou akčního plánu. Byli vyzváni
k zamyšlením se nad potenciálními projekty či záměry, které by mohli zajímat další
obce. Tyto návrhy projektů budou diskutovány na následném setkání starostů.
Oba týmy za ORP Písecko i ORP Vodňany očekávají od zástupců obcí DSO BlanickoOtavského regionu podněty a návrhy na projekty meziobecní spolupráce, které
budou následně rozpracovávat do akčního plánu.
Proběhla diskuse vedená asistentkou Martinou Jestřábovou v závěru jednání, kde byl
diskutován projekt vybudování sběrného místa v Bílsku (projekt navrhuje starosta
této obce) a rozšíření jeho využívání na další obce.
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Příloha č. 2

Zápis z jednání k Akčnímu plánu
SO ORP Vodňany
Datum a čas: 29. 6. 2015 v 16:00

Přílohy/počet stran: 1/4

Místo jednání: Malá zasedací místnost
Městský úřad Vodňany

Zpracoval/a: Ing. Jaroslava Mitášová, analytik

Koordinátorka Mgr. Krajčovič přivítala přítomné a omluvila nepřítomné zástupce obcí
s tím, že si s nimi nad výstupy z jednání domluví individuálně schůzku v následujících
týdnech.

Shrnutí
z průběhu
K účasti na jednání byli pozváni zástupci všech obcí SO ORP Vodňany, přítomno bylo 7 ze
jednání
17 zástupců, viz prezenční listina.
Představila program a základní informace o prodloužení projektu, projekt prodloužen do
října 2015.

Koordinátorka představila nejprve obecně, co bude náplní Akčního plánu, že se bude
vytvářet zásobník projektů, rozpracování 4 oblastí Souhrnného dokumentu (školství,
sociální služby, odpadové hospodářství a protipovodňová opatření). 5 nejzajímavějších
projektů pro území a meziobecní spolupráci a realizovatelných dále projektový tým
rozpracuje podrobně tak, že poté půjdou snadno přetáhnout přímo do projektové
žádosti. U každého projektu musí být gestor (ideálně DSO či starosta), který bude projekt
po skončení PMOS koordinovat. Projekty mohou přesahovat i území SO ORP, což je dobré
pro Chelčicko-Lhenický mikroregion i DSO Blanicko-Otavský region, které oba leží ve 2
ORP.
Dále představila přehled toho, kde by šly žádat dotace na projekty dle jednotlivých cílů
v SD, např. na protipovodňová opatření a odpadové hospodářství z OP ŽP, IROP, PRV a
pod.
Asistentka distribuovala po starostech obcí přehled cílů řazených dle priorit (kterou
určovali sami starostové) a starostové byli vyzváni k brainstormu možných záměrů, které
by s těmito cíli korespondovaly.
Pan Heřman (starosta města Vodňany a motivující starosta) představil návrh na projekt
na hlásný systém protipovodňových opatření, který si nechává město Vodňany
připravovat právě do žádosti z OP ŽP, navazoval by na hlásné systémy, které již jsou na
některých řekách. Šlo by spolupracovat s okolními obcemi, např. formou smlouvy
o spolupráci. Projektová dokumentace je již připravená, žádost ještě ne. Pan Heřman si
bere na starost zjištění aktuální situace projektu, koordinátorku bude kontaktovat
příslušný úředník, který má toto na starost.
Na to reagoval pan Iral (starosta obce Chelčice a motivující starosta) tím, že v novém
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programovém období je bodově zvýhodněné, když je na projektu spolupráce více obcí.
Chelčice by se rády zapojily do tohoto projektu, mají starý drátový rozhlas, je třeba
obměnit novým softwarem, nelze opravovat, dodavatelé původní techniky již neexistují.
Myslí si, že by se mohli zapojit i další obce z DSO, ve kterém jsou Chelčice zapojeny.
Pan Fenc (starosta města Bavorov) se připojil s tím, že Bavorov si také zpracovává
dokumentaci a chtějí žádat do tohoto opatření z OP ŽP, potřebují ohlídat stav vody
nahoře na přehradě než se dostane k nim.
Nejlepší by byl limnigraf (přístroj k měření a registraci výšky hladiny vodního toku) na
výtoku z Bílska pod mostem.
Pan Iral dodal, že v Chelčicích by to nebylo až tak složité, šlo by o výměnu nebo údržbu
systému. Naopak zase v Libějovicích by potřebovali úplně nový systém.
Pan Cettl (starosta obce Krašlovice) se připojil do diskuze s tím, že v obci mají klasický
drátěný rozhlas, teď budou předělávat na bezdrátový, mohli by se také zapojit do tohoto
společného projektu na hlásný systém protipovodňových opatření.
Pan Heřman zmínil, že projektovou dokumentaci dodává firma VHS, již mají hodně
rozpracované a připravené, ale možno zapojit i okolní obce, nebo možno řešit i tak, že
žádost podá mikroregion Chelčicko-Lhenický (pan Iral, předseda mikroregionu potvrdil,
že obce mikroregionu by určitě rády tento projekt podaly) nebo DSO Blanicko-Otavský
region (nutno prověřit zájem obcí).
Bílsko nemá zájem o zapojení do projektu.
Pan Ing. Kulík (starosta obce Bílsko) podal návrh na další společný meziobecní projekt a
to ten, že by si v obci chtěli zřídit sběrné místo (ne sběrný dvůr). Podmínkou podání
žádosti o podporu je přesné číslo počtu obyvatel, muselo by se zapojit více obcí; sběrné
místo je vybavené stejně jako sběrný dvůr, ale není to tak legislativně náročné; status
sběrného místa mají pouze vybrané lokality, ale může být v každé obci kontejner; obce by
se tedy vybavili tímto technikou na sběr odpadů, kontejnery na nebezpečný odpad, kov
apod.
Pan Cettl se připojil, bylo by výhodné mít v obci sběrný vůz, svozové auto, to by se
pořídilo v rámci tohoto projektu a mohlo by ho využívat více obcí.
Pan Iral byl skeptický, zda by svoz odpadů nebyl více administrativně náročný než
doposud; dobrý příklad pro obce by byl, aby si v rámci tohoto projektu pořídili software
na pytlový tříděný sběr odpadu a zároveň by k tomu bylo vhodné v každé obci zavést
váhy na vážení odpadu.
Pan Cettl přispěl do diskuze tím, že když v obci zjistili, kolik platí za svoz Rumpoldu, tak si
pořídili velké vaky na obilí, které se vejdou do kontejnerů a plasty poté odveze obecní
zaměstnanec do Rumpoldu najednou; ušetří cca 30 000 Kč ročně.
Problém je také s bioodpadem. V Chelčicích má soukromý zemědělec vlastní
kompostárnu, ale ceny jsou srovnatelné s Rumpoldem; pro Chelčice jsou samozřejmě
výhodnější ceny, protože to to mají v místě; rozhodující cenu bude dělat vždy vzdálenost.
Byla také dotace pro obce na kompostéry na bioodpad – mají zatím jen Chelčice a
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Pivkovice přes dotace ze SMOJKu.
Pan Heřman shrnul diskuzi tím, že by bylo vhodné připravit projekt společně za DSO
Blanicko-Otavský region na domácí kompostéry; udělat formou ankety kdo, co a kde by v
obcích chtěli a pro kolik lidí; to by byla pomoc i pro Krašlovice, že by tímto nemuseli řešit
bioodpad a každý občan si řeší sám.
K tomuto tématu se připojil pan Chrt (starosta obce Libějovice) s vlastní zkušeností, že
náklady na odpady se novou vyhláškou o bioodpadech obcím prodražili; je nesmysl vozit
kompost někam jinam mimo obec; to by mohlo vyřešit svozové auto na bioodpad, které
by opět sloužilo více obcím.
Pan Iral se připojil s tím, že je třeba uvažovat dál jak nakládat se směsným komunálním
odpadem, teď je tu skládka a Rumpold, ale skládkování se dle aktuální legislativy bude
omezovat až ukončovat, EU chce nové technologie, v jednom ORP v rámci kraje už to řeší
(Třeboňsko), staví novou technologii a bude otázkou, kde se to vybuduje dále; bylo by
třeba udělat studii, zda je reálné zde v ORP Vodňany vybudovat toto zařízení, aby se
nepostavilo zase u velkých měst jako Strakonice nebo Písek, to se poté místním malým
obcím zase prodraží.
Pan Chrt viděl toto zařízení již ve Švédsku, spalovna odpadu, vyrábí to teplo pro velká
města; 6 až 7% z toho pouze šlo na skládku, většina byla spálena, pak ještě dotříděna a
zbylý popel šel ještě do vody, aby se neprášilo.
Pan Heřman se připojil s tím, že Rumpold něco v tomto ohledu již připravuje; v Písku je
teplárna, která má kotle na hranici životnosti; Rumpold by tam postavil zařízení na
výrobu alternativního odpadu pro toto území; zatím není dané, zda zařízení musí být
v Písku, může být klidně ve Vodňanech a pak by se vozilo ke spálení do Písku; v rámci
přípravy se uskutečnila exkurze do Grazu, kde už to funguje; pořízení je cca 300 mil. Kč,
lze na to získat dotaci; když se Rumpold nedohodne s Pískem, udělali by to přímo ve
Vodňanech.
Pan Kulík reagoval, že řešením by bylo udělat to, jak říkal pan Iral, studii provedení přímo
v ORP Vodňany, pro tyto obce.
Diskuzi k tomuto tématu ukončil pan Fenc, který přednesl návrh na další společný projekt
a to zřídit detašované pracoviště speciálně-pedagogické nebo psychologa do škol;
muselo by být minimálně ve spolupráci s městem Vodňany; ředitelé škol na to peníze
nemají, chybí i asistenti u postižených dětí, peněz je čím dál míň; mají konkrétní případ
na škole v Bavorově, kde chtějí udržet mezi ostatními žáky postiženého chlapce, je to
dobrý příklad i pro ostatní děti ve třídě, ale nemají dostatek peněz.
Pan Heřman souhlasí, chybí v ORP i logopedická poradna, je to problém pro čím dál více
dětí; spadá to však pod krajskou logopedickou stanici. Pedagogicko-logopedická ordinace
je ve Strakonicích, a pokud budou tyto zařízení stále pod krajem, nepůjde s tím nic dělat.
Pan Kulík uvedl, že by bylo vhodné se tedy zaměřit na pedagoga do škol, je na to vypsán i
dotační titul, je potřeba zjistit, kdo může být oprávněný žadatel.
Pan Heřman dále uvedl, že se připravuje ve Vodňanech zřízení nízkoprahového zařízení;
plánují vybudovat v prostorách Víceúčelové sportovní haly po odstěhování firmy CN
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Cargo; bylo by také možno rozšířit jako projekt pro více obcí.
Je také potřeba se zaměřit na terénní pečovatelskou službu a s tím spojené např. i
zásobování obyvatel v malých obcích (možno využít přes spolupráci s poskytovateli
sociálních služeb, kteří chtějí dělat informační kampaň po obcích).

Závěry
z jednání

Přítomní zástupci obcí SO ORP Vodňany byli obeznámeni s náplní projektu v prodloužení
a s tím, co se bude vypracovávat v rámci tvorby akčního plánu.
Na místě proběhl brainstorm možných projektů do akčního plánu na základě tabulky
formulovaných cílů ze souhrnného dokumentu. Koordinátorka pošle všem přítomným
zástupcům obcí do mailu probíraná témata na možné projekty spolupráce, aby rozhodli,
jaké projekty je zajímají a vybrali 5 nejvhodnějších. Stejně tak to bude diskutovat osobně
i s nepřítomnými zástupci obcí.
Jedná se o výběr z následujících projektů:
projekt

oblast

1

Varovný systém

protipovodňová opatření

2

Svozová technika + sběrné místo

odpadové hospodářství

3

Biologicky rozložitelný
kompostéry

4

Studie/ analýza území ve vztahu k omezení
skládkování
odpadové hospodářství

5

Školní psycholog a speciální pedagog na
školách
školství

6

Nízkoprahové zařízení

7

Spolufinancování a informovanost o terénních
sociálních službách
sociální služby

odpad

-

domácí
odpadové hospodářství

sociální služby
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Příloha č. 3

Zápis z jednání k Akčnímu plánu
SO ORP Vodňany
Datum a čas: 23. 7. 2015 v 13:00

Přílohy/počet stran: 1/2

Místo jednání: MÚ Vodňany

Zpracoval/a: Ing. Jaroslava Mitášová, analytik
MOS

Shrnutí
z průběhu
jednání

Jednání vedl starosta Chelčic a motivující starosta pan Iral a pan Musil, zástupce
městského úřadu Vodňany, odbor krizového řízení. Pan Iral nejprve představil
projekt, že se vytvářely strategie v rámci ORP ve 4 oblastech, jednou z nich byla i
protipovodňová opatření a právě na základě jednání mezi zástupci obcí ORP vzešlo i
jako jedno společné téma řešit varovný informační systém. Na minulém setkání
v rámci projektu se zjistilo, že město Vodňany a město Bavorov již zpracovávají studii
a připravují žádost o projekt do OPŽP. Pan starosta Vodňan souhlasil, že by se mohlo
zkusit do projektu zahrnout i další obce v ORP.
Na jednání dne 23. 7. 15 byli přítomni také zástupci zpracovatelské firmy, paní
Řeháková a pan Kolář, aby přítomným sdělili podmínky podání projektové žádosti pro
více obcí ORP. Pokud by se projekt zpracovával pro celé území ORP, které by bylo
žadatelem, bylo by to administrativně poměrně náročné, musely by souhlasit
všechny obce a říci dopředu, o jakou částku by žádali. Pokud by byl 1 žadatel, pod
kterého by se zahrnuly další obce, nemuselo by být řešeno v rámci celého ORP,
žadatelem by mohl být svazek nebo i případně město Vodňany. Na území ORP se
nacházejí 2 svazky Chelčicko-Lhenický mikroregion a DSO Blanicko-Otavský region,
které však oba zasahují svým územím do dalších 2 ORP (ORP Prachatice a Písek).
Pokud by byl realizátorem svazek, žádost o dotaci by měla projít, ale může se stát, že
když bude dotace krácena, některé obce z podpory budou vyřazeny. Ale každopádně
je výhodnější podat takto projekt meziobecní spolupráce, pro více obcí, je za to lepší
bodové zhodnocení v žádosti.
Celková alokace na tuto výzvu je 200 mil. Kč, zatím se neví, kolik přijde žádostí a jak a
zda budou kráceny.
Důležité je tedy si říci, kdo bude nositel projektu, zda by to neměly být hlavně „obce
na vodě“ (Vodňany, Protivín) a dále zda se stihne vůbec projekt pro tolik obcí
připravit do otevření výzvy, v obcích to musí projít procesem schvalování
v zastupitelstvech.
Paní Řeháková nastínila, že vidí reálně, že by se projektová žádost včetně studií
jednotlivých obcí dala do konce srpna 2015 stihnout.
Pan Kolář doplnil, že nejdéle trvá technické specifikace, místní šetření v obcích (ve
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Vodňanech to trvalo např. 5 dní), Bavorov má také již hotovo. Zapojením více obcí se
projekt stává složitějším, ale místní šetření na cca 30 hlásičů se dá do konce srpna
zrealizovat. Poté proběhnou diskuze v každé obci nad vlastní specifikací hlásných
systémů. Hlásiče si navrhuje zpracovatelská firma VRV a také si dělá digitální
povodňový plán obce, na LVS a rozhlas se specifikuje zase firma pana Koláře SOVTradio.
V rámci projektu meziobecní spolupráce pracovní tým již zjišťoval, které obce z ORP
se chtějí projektu na varovný hlásný systém účastnit, ale nejsou zatím známy
odpovědi dále z obcí DSO Blanicko-Otavského regionu v ORP Písek, které by bylo také
potřeba oslovit.
Paní Kabátová, starostka městysu Lhenice zmínila, že by bylo potřeba znát také
orientačně ceny. Dle zpracovatelů pro území Vodňan to vychází zhruba na 4 mil. Kč,
existují nové technologie, oboustranné hlásiče apod. To by se individuálně řešilo
v každé obci.
Do přijetí žádosti o podporu jsou administrativní náklady a šetření po obcích
uznatelné náklady projektu.
Pan Iral ještě zdůraznil, že je poté potřeba vhodně do výběrového řízení na
dodavatele zapracovat podmínky na následný servis zařízení. Bude se jednat o velkou
zakázku pro více obcí, základním kritériem bývá cena, může se stát, že se do VŘ
budou hlásit různé pochybné firmy.
Závěry
z jednání

Zápis z jednání se pošle všem přítomným včetně zástupcům DSO Blanicko-Otavského
regionu, aby rozeslali všem členských obcím a předjednali, které obce se do projektu
na společný varovný systém chtějí zapojit. Na valné hromadě svazku dne 1. 8. 2015
se to ještě na místě projedná, tak, aby už byly známy výsledky a projekt se mohl začít
připravovat.
Stejně tak zapojení obcí do projektu projedná mikroregion Chelčicko-Lhenický, což se
týká především obcí v ORP Prachatice.
Závazný termín, do kdy se obce mohou přihlásit o zapojení do projektu, byl dán do
konce srpna 2015, obce potvrdí souhlasem ze zastupitelstva.
Podle počtu zapojených obcí a dalších vyjednávání se rozhodne, zda žadatelem bude
některý DSO nebo město Vodňany.
Pan Iral přislíbil, že v průběhu 14-ti dní dá zašle výsledky rozhodnutí za mikroregion
Chelčicko-Lhenický, jde pouze o obce na ORP Prachatice (Lhenice, Mičovice a
Malovice) a 1. 8. 2015 budou známy rozhodnutí obcí DSO Blanicko-Otavského
regionu, informace předá paní Jestřábová, administrativní pracovnice svazku a
analytička projektu Meziobecní spolupráce.
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Příloha č. 4

Zápis z jednání k Akčnímu plánu
SO ORP Vodňany
Datum a čas: 1. 8. 2015 v 12:00

Přílohy/počet stran: 2/2

Místo jednání: Drahonice

Zpracoval/a: Martina Jestřábová, analytik SO
ORP Vodňany

Facilitátor: Martina Jestřábová, analytik SO ORP Vodňany
Shrnutí
z průběhu
jednání

Přítomni dle prezenční listiny.
Jednání proběhlo v rámci programu DSO Blanicko-Otavského regionu.
Facilitátorka jednání navázala na téma administrativní podpory obcí (servisního
centra – viz samostatný zápis) diskusí nad dvěma aktuálně řešenými projekty do
akčního plánu a to (1) varovného a informačního systému a (2) společného svozu a
sběrného místa v Bílsku.
K varovnému systému nejprve byl představen posun, ke kterému došlo na základě
jednání projektového týmu společně s firmou, která zpracovává projekt pro město
Vodňany a Bavorov (viz zápis z 23/7). Představena byla technická specifikace
projektu, jeho předběžné financování. K této žádosti se nakonec bude připojovat
několik dalších obcí ORP. Za DSO Chelčicko-Lhenický se budou zapojovat všechny
členské obce (z toho 3 ze SO ORP Vodňany). S některými členy Blanicko-Otavského
regionu byl projekt individuálně konzultován (Krajníčko, Číčenice, Hájek, Drahonice),
od ostatních je potřeba dojít k závěrečnému vyjádření, zda se hodlají do projektu
zapojit. Na místě přímo deklarovala obec Bílsko, že už zvážili a chtějí se zapojit. Další
obce, které reálně zvažují zapojení se jsou Putim. (Na základě dalšího šetření se
zapojí také obec Číčenice a zvažují obce Žďár a Krajníčko). Do 15. srpna je určen
termín k vyjádření se o zapojení do projektu.
Obec Skály se dotazovala, jak je to s financováním digitálního povodňového plánu –
ten pro ně není tak zásadní jako hlásný systém, proto zvažuje, jestli se zapojovat.
Dále bylo diskutováno, jestli výstupem projektu bude 1 společný digitální povodňový
plán či několik individuálních po jednotlivých obcích.
Druhým diskutovaným projektem byl společný svoz odpadu severovýchodní části SO
ORP a vytvoření sběrného místa v obci Bílsko.
Obec Krajníčko by projekt určitě zajímal, ráda by společného svozu využívala. Klidně
by byla i nositelem projektu společného svozu (resp. zařízení techniky k tomu
potřebné), ale jako logické se jeví spojit nákup svozové techniky přímo ke sběrnému
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místu. Starosta Bílska s tímto souhlasí. Zároveň připojuje, že zvažuji i zřízení třídicí
linky, kde by se dotřiďoval odpad z okolních obcí. Zatím starosta má deklarováno
zapojení obcí Drahonice a Krajníčko (ti potvrzují). Realizační tým na základě
předchozích šetření navrhuje další obce, které o společném svozu přemýšlely a
zároveň jsou nedaleko potenciálního sběrného místa a to Krašlovice, Skočice,
Měkynec a Pohorovice. Příp. také Hájek. Bylo dohodnuto, že bude zorganizována
společná exkurze do obdobného sběrného dvoru v Kestřanech, termín byl dohodnut
na 24. srpna. Zde je zájem prověřit zejména informace o nákladech na provoz
zařízení a způsobu provozu. Kdyby se chtěl kdokoli exkurze účastnit, má oslovit p.
Kulíka. Po vyjasnění dalších aspektů je plánováno oslovovat další obce, které by se
mohly do projektu zapojit.
Závěry
z jednání

DSO Blanicko-Otavský deklaroval, že by mohl být žadatelem projektu varovného a
informačního systému (musí ještě oficiálně projít radou) a město Vodňany by bylo
pověřeno administrací projektu.
Projektový tým si bere na starost kontaktovat firmu VRV a zjistit od zpracovatelky
projektu specifikaci jednotlivých částí projektu (na kolik řádově vychází digitální
povodňový plán, zda je jeden pro celé území či individuální pro každou obec, zda se
úvodní šetření firem VRV a Soft Radio započítává do uznatelných nákladů projektu).
Následně projektový tým do určeného termínu zjistí definitivní seznam obcí, které se
do projektu zapojí, kontaktuje zpracovatele a společně s kontakty na obce zašle také
výstupy ze strategie (tabulku rizikových míst), která odpovídá místnímu šetření
v oblasti protipovodňové ochrany.
V projektu společného svozu a vytvoření sběrného místa v obci Bílsko byl deklarován
zájem dvou sousedních obcí (Drahonice a Krajníčko). Ostatní přítomné obce byly
informovány o tomto záměru. Byla dohodnuta společná exkurze do obce Kestřany
na 24. srpna, kde je obdobné sběrné místo, resp. sběrný dvůr již v provozu. K exkurzi
se mohou připojit obce, které budou mít zájem.
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Příloha č. 5

Zápis z jednání k Akčnímu plánu
SO ORP Vodňany
Datum a čas: 24. 8. 2015 v 16:00

Přílohy/počet stran: 1/3

Místo jednání: MěÚ Vodňany

Zpracoval/a: Ing. Jaroslava Mitášová, analytik

Shrnutí
z průběhu
jednání

Koordinátorka projektu Linda Krajčovič zahájila jednání a představila program.
Hlavním cílem setkání byla diskuze ke dvěma připravovaným projektům do akčního
plánu a to spolufinancování a informovanost o terénních sociálních službách a řešení
biologicky rozložitelného odpadu. Přivítala přítomné zástupce obcí a také ředitelku
Chelčického domova sv. Linharta paní Kavanovou Muškovou, zástupkyni CSP
Vodňany paní Macháčkovou, vedoucího odboru sociálních služeb MěÚ Vodňany pana
Traoreho a regionálního koordinátora projektu pana Evžena Jirouška.
Prvním bodem tedy byla diskuze k terénním sociálním službám. Slovo dostali nejprve
poskytovatelé dané služby. Paní Macháčková představila terénní sociální služby,
které poskytuje CSP Vodňany – cílovou skupinu, kdy je služba poskytována (všední
dny od 6.30 do 15 hodin), v současné době mají 71 klientů, z 50 % využíván
především dovoz obědů. CSP poskytuje služby v celém ORP, v současnosti poskytuje
službu především ve Vodňanech a jejich místních částech, a poté v Netonicích a
Pivkovicích.
Paní Kavanová Mušková představila nejprve Domov sv. Linharta (sociálněterapeutickou dílnu pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením), který
vznikl v roce 2010, začínali se 2 uživateli, nyní jich mají 15. Terénní soc. službu
poskytují od ledna 2015, záměr přišel od pana starosty ze Stožic, který chtěl v obci
postavit pečovatelský dům a zda by Linhart zde a v okolních obcích nechtěl
poskytovat tuto službu. Z klientely se jedná se o velmi malé obce, kam často nejezdí
ani autobus (tj. místní části malých obcí). Z toho vyplývá i poptávka po službách,
uživatelé nemají ani tolik zájem o rozvoz obědů, ale o odvoz k lékaři, úklid
v domácnostech. Domov sv. Linharta se tak začíná profilovat jako takové poradní
centrum sociální pomoci, malé rodinné centrum s širokým záběrem, poskytují např. i
pomůcky (chodítka, vozíky apod.). Cílová skupina pečovatelské služby je 20 uživatelů,
v současné době mají 10 uživatelů. Spolupracují také s ČČK, když klienti už
nepotřebují zdravotní pomoc, přecházejí pod pečovatelskou službu Linharta.
Financování: rozpočet na provozní náklady pečovatelské služby na rok 2015 je
620 000 Kč, z IP dostali 420 000 Kč, 200 000 Kč chybí – musejí doplácet obce, ze
sponzorských darů apod. Není to zákonem dané, obce přispívají dobrovolně, většinou
okolo 20 000 Kč. Každá obec k tomu přistupuje jinak, např. Truskovice za občana
přispívají 500 Kč, Stožice dávají 25 000 Kč jednorázově a ještě seniorům platí obědy.
V současné době poskytují službu v Chelčicích, Truskovicích, Malovicích, Bavorově
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a Svobodných Horách. Využívají projekty přes úřad práce na personál, na půl roku
nebo na rok, takto začala i jejich pečovatelka, která byla na DPP (společensky účelná
pracovní místa). Po představení následovaly dotazy. První byl kde „nabírají“ klienty,
jestli se na ně obrací přímo starostové, resp. potřební na starosty obce či je oslovují
napřímo. Na malých vsích se často stydí požádat o službu, vnímají toto jako velmi
citlivé téma, za starostou by šli asi ve výjimečných případech. Často funguje, že když
dovezou např. oběd prvnímu člověku v obci, tak se přihlásí i ostatní. Služba funguje
tedy nyní především přes osobní kontakty, diskrétní přístup k uživateli, ne přes
vedení obce. Mají také letáčky na poliklinice nebo např. Reagovala obec Libějovice,
která je jednou z obcí SO, která na provoz přispívá – uveřejňuje tyto informace ve
Zpravodaji a lidé se pak do Linharta přímo ozývají.
Koordinátorka zmínila dále to, že při práci fokusní skupiny byla diskutována také malá
informovanost o službách jako jeden ze základních problémů. Ředitelka CSP Vodňany
paní Davidová navrhovala společně realizovat informační kampaně po obcích, když
tam bude nějaká akce pro veřejnost, poskytovatelé tam přijedou, i s klienty,
poinformují o službách.
V závěru bylo koordinátorkou shrnuto, jakým by chtěli starostové po konzultaci
s poskytovateli směřovat a to (1) posílení financování zařízení poskytující terénní
sociální služby a to ze strany obcí, (2) posílení informovanosti o možnostech terénní
sociální služby.
Další bodem jednání byla diskuze k projektu do AP na téma Biologicky rozložitelný
komunální odpad. V ORP se nachází kompostárna v Rumpoldu a malá kompostárna
v Chelčicích, kterou provozuje soukromý zemědělec pan Záhorka. Přítomní se shodli
na tom, že by zpracování tohoto odpadu mělo být pro malé území, nejlépe jedné
obce, pak se to nevyplatí. Libějovice platí nyní cca 40 000 Kč navíc za zpracování
biologicky rozložitelného komunálního odpadu dle nového zákona – pokles SKO
téměř nezaznamenali, tudíž jim pouze vzrostly náklady. Chelčice mají dohodu
s panem Záhorkou, ale i oni do budoucna uvažují, že by si řešili sami. Motivující
starostové přišli také s tím, že by bylo dobré také nakoupit vybavení na nakládání
s odpadem (v řádech sta tisíců), např. štěpkovače, drtiče. Ideální by bylo, aby tato
technika byla v každé obci, což je nejlepší řešení, půjčování techniky by bylo
problematické, bylo by v majetku jedné obce a ta by to ostatním půjčovala, např.
kontejnery by mohly být společné. Kritizováno bylo aktuální legislativní nastavení
řešení BRO. Kdyby znovu MŽP vyhlásilo program na pořízení kompostérů do
domácností, přítomní zástupci obcí by se přihlásili.
Shrnuto bylo tedy rozpracování projektu zejména směrem k minimalizaci dopravních
nákladů co nejblíže místě produkce. Jako hlavní možnosti řešení tedy komunitní
kompostování a domácí minikompostéry.
Dále koordinátorka seznámila krátce přítomné s dalšími projekty akčního plánu.
Sběrné místo a společný svoz, iniciátorem je obec Bílsko. Pan starosta Kulík (starosta
obce Bílsko) přišel s tím, aby se okolní obce domluvili na tom, že by se v Bílsku zřídilo
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sběrné místo a byl by zřízen společný svoz. Projekt se nachází ve fázi přípravy, tento
týden plánují exkurzi do Kestřan, kde by se podívali na chod takového sběrného
místa. P. Kulík přizve koordinátorku projektu, aby se mohla účastnit s nimi. Všichni
přítomní se shodli na tom, že se musí také v rámci ORP do budoucna řešit směsný
odpad.
Ve fázi realizace je další projekt do AP a to varovný informační systém. Nositelem
bude město Vodňany, projekt předán již firmě VRV, která zpracovává žádost.
Všechny obce ORP byly osloveny s možností zapojení posledních týdnech.
Dále koordinátorka informovala, že všechny z projektů AP musí mít svého „gestora“,
resp. iniciátora. V několika projektech je tato role již jasná – 1. Varovný systém město
Vodňany (starosta Vodňan souhlasí), 2. Sběrné místo a společný svoz – obec Bílsko
(starosta Bílska souhlasí). Dále pak k terénním sociálním službám navrhuje
koordinátorka buď Chelčicko-Lhenický DSO či obec Chelčice (starosta obce Chelčice
považuje za smysluplnější obec Chelčice). Z projektu BRO zatím nositel projektu není
určen (diskutuje se např. DSO Blanicko-Otavské). Koordinátorka probere na jednání
s předsedkyní svazku. Pro projekt školního psychologa je navrhováno město Bavorov.
Na závěr je nabídnuto několik termínů zkraje září ke konání závěrečného
Shromáždění – výsledkem je pondělí 7.9. od 16hod na témže místě. Zároveň jsou
starostové zváni na společné jednání k APMO (servisního centra) na 4/9 od 10hod
v kanceláři p. starosty ve Vodňanech.

Závěry
z jednání

Všichni přítomní se shodli na tom, že do akčního plánu rozpracuje projektový tým
projekt Spolufinancování a informovanost o terénních sociálních službách. V případě
informační kampaně po obcích ve spolupráci s CSP Vodňany a Domovem sv. Linharta.
V rámci meziobecní spolupráce se přítomní shodli na tom, že by šel řešit biologicky
rozložitelný komunální odpad zejména komunitní kompostování a kompostéry do
domácností.
Všichni souhlasili také s tím, že iniciátorem rozvojové aktivity Sběrné místo a
společný svoz bude obec Bílsko, u terénních sociálních služeb obec Chelčice, ale pak
by měl být garantem samotný poskytovatel. K BRKO projektový tým navrhl DSO
Blanicko-Otavský, u projektu školní psycholog byl navržen nositelem město Bavorov.
Co se týče tématu administrativní podpory malých obcí, tak bude dne 4. 9. 2015
jednání ve Vodňanech, DSO Blanicko-Otavský region bude pravděpodobně nositelem
servisního centra služeb. Na jednání budou zástupci rady DSO, projektový tým a
motivující starostové. Když by se chtěl někdo další zúčastnit, ať se ozve koordinátorce
projektu. Termín a místo bylo uvedeno již na schůzce.
Dále se ještě v rámci projektu uskuteční závěrečné shromáždění představitelů obcí.
Přítomní odsouhlasili termín pondělí 7. 9. 2015 od 16 hodin.
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