Zpráva o postupu realizace projektu „Podpora meziobecní spolupráce“
za období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání
představitelů obcí (podkladový materiál)

ORP ČESKÝ KRUMLOV
Zprávu o postupu realizace projektu zpracoval realizační tým. Cílem zprávy je zdokumentovat postup
realizace projektu v daném správním území obce s rozšířenou působností.

OBSAH
1.

Úvod
- vymezení území ORP – poloha, sídelní struktura, počet obcí, mapa území

2.

Zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu v území ORP

2.1
2.1.1

Zhodnocení průběhu komunikace v území
Počet zapojených obcí v rámci SO ORP do projektu; základní informace o uskutečněných
jednáních (počet obcí, témata, závěry jednání) včetně fokusních či jiných pracovních skupin
Postoje starostů jednotlivých obcí k možnému prohloubení meziobecní spolupráce; možné
směry spolupráce; zhodnocení spolupráce s nezapojenými obcemi v rámci SO ORP
Zhodnocení výsledků „Analýzy území z pohledu meziobecní spolupráce a návrhy na její možné
prohloubení“ – podklady realizační týmy obdržely před 1. oficiálním setkáním od právního
týmu
Charakteristika průběhu procesu přípravy právních dokumentů pro potřeby DSO v území –
zejména se jedná o popis způsobu vyplňování metodických listů (kolik starostů se na tom
podílelo, jakým způsobem apod.) Podrobná prezentace konkrétních výstupů a výsledků bude
obsažena v bodu 5.
Zhodnocení konkrétních aktivit vedoucích k formování nové meziobecní spolupráce v území
ORP, pokud již proběhly

2.1.2
2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.2

Zhodnocení dosavadního průběhu projektu z pohledu motivujících starostů (tento bod
zpracují motivující starostové)
- stručné shrnutí aktivity motivujících starostů v rámci SO ORP, dosažené výsledky, způsob
zapojení do přípravy návrhové části souhrnného dokumentu, návrhy na další směřování
meziobecní spolupráce

2.3

Zhodnocení průběhu prací na návrhové části souhrnného dokumentu za území ORP
- popis postupu tvorby strategie (viz body 3.4.2, 4.4.2,5.4.2 atd. souhrnného dokumentu)
- problémy při zpracování návrhové části
1

3.

Výsledky zpracování návrhových částí v oblasti odpadového hospodářství,
sociálních služeb, školství, volitelného tématu (případně aglomerace) včetně
uvedení hlavních výsledků benchmarkingu
-zde se uvedou základní závěry z návrhové části (viz body 3.4.1, 4.4.1, 5.4.1 atd. souhrnného
dokumentu)
- bude uvedena informace o výsledcích benchmarkingu a jeho využití při zpracování návrhové
části

4.

Zhodnocení aktivit v oblasti průřezového tématu „Administrativní podpora malých
obcí“
- vyhodnocení „záznamníku“ k uvedenému tématu včetně komentáře (prezentace
Standardizovaného výstupu)
- ta území SO ORP, která zpracovávala volitelné téma Servis samosprávám, zde uvedou
vyhodnocení svého šetření formou několika tabulek či grafů – základní analýza je
pochopitelně nedílnou součástí příslušné části souhrnného dokumentu

5.

Prezentace připravených právních dokumentů (stanovy DSO)
- seznámení s připravenými právními dokumenty k založení nového dobrovolného svazku obcí
nebo dokumenty nutnými pro transformaci již existujícího DSO a následné projednání těchto
dokumentů účastníky setkání

6.

Návrh prohlášení o vzájemné spolupráci obcí
- smluvní partner zapracuje nejvhodnější varianty meziobecní spolupráce do právně
nezávazného společného prohlášení deklarujícího potenciální zájem obcí o vzájemnou
součinnost v rámci SO ORP, které zúčastnění představitelé, jež s touto myšlenkou souhlasí,
mohou podepsat (viz příloha č. 3, bod 5 smlouvy)

7.

Závěr

Termín konání 2. oficiálního setkání zástupců obcí: 24.4.2015

2

1.

Úvod
- vymezení území ORP – poloha, sídelní struktura SO (správního obvodu), počet obcí, mapa území SO

Správní území ORP Český Krumlov čítá celkem 31 obcí a žije zde 41 63 obyvatel, průměrná hustota
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37 obyv./km . Svou rozlohou (113 tis. ha) patří tento region mezi největší ORP v Jihočeském kraji,

počtem obcí a obyvatel je na 7. místě (Jihočeský kraj je rozdělen do 17 SO ORP).
Území ORP Český Krumlov se rozprostírá jihozápadně od krajského města České Budějovice; jižní
hranice ORP vytváří státní hranici s Rakouskem. Dostupnost krajského města České Budějovice je ve
vzdálenosti 15-70 km, dostupnost centra ORP – Českého Krumlova je ve vzdálenosti 2-50 km.
Charakter osídlení je typicky venkovský, v některých částech až horský, a na části území SO se
rozprostírá Vojenský újezd Boletice.
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Téměř polovina obcí z celkového počtu 31 obcí SO ORP má méně než 500 obyvatel. Nejen příhraniční
části ORP vykazují znaky periferie s nepříznivými socioekonomickými charakteristikami. Historickým a
ekonomickým centrem SO je město Český Krumlov, doposud jediné sídlo s počtem obyvatel nad
5.000 osob (počet obyvatel zde činil 11 270 na konci roku 2013). V rámci ORP Český Krumlov jsou
dále vyčleněny 4 správní obvody pověřených obcí: Horní Planá, Boletice, Vyšší Brod a Český Krumlov.
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2.

Zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu v území ORP
- zhodnocení dosavadních prací na projektu, zejména dosažené výsledky

2.1
2.1.1

Zhodnocení průběhu komunikace v území
Počet zapojených obcí v rámci SO ORP do projektu; základní informace o uskutečněných
jednáních (počet obcí, témata, závěry jednání) včetně fokusních či jiných pracovních skupin

Do komunikace v rámci projektu se oslovení zástupci obcí v průběhu realizace zapojili různou formou
(osobní setkání a individuální jednání, jednání v rámci DSO, dotazníková šetření, řízené rozhovory
s odbornými pracovníky a další) a to v různém rozsahu.
Obce se zapojily také ve formě DSO – Svazek obcí „Podkletí“, Regionální svazek obcí Vltava, Svazek
Lipenských obcí a DSO Vyšebrodsko.
Nezapojena zůstala pouze obec Boletice, která je ovšem z povahy území součástí Vojenského
prostoru Boletice a jejím zástupcem není starosta, ale předseda vojenského újezdu. Meziobecní
spolupráce proto není jejich zájmem do doby, než budou obce z vojenského újezdu vyňaty.
Za necelý rok trvání projektu mezi setkáními starostů (červen 2014 – duben 2015) se podařilo
podrobně zmonitorovat situaci v ORP ve 4 klíčových oblastech projektu Meziobecní spolupráce
(MOS); jako 4. volitelné téma si starostové odhlasovali cestovní ruch, který je v ORP jednou
z důležitých oblastí přínosů pro rozvoj regionu a jeho ekonomiku. Byla provedena analytická šetření
v oblasti cestovní ruch.
Dále byly diskutovány a hledány problematické okruhy a rovněž cíle ve všech klíčových oblastech a
možné způsoby jejich naplňování. Návrhy byly diskutovány na setkání se starosty či individuálně, byli
osloveni odborníci v každé problematice a proběhla setkání fokusních skupin.
K výsledkům jednotlivých jednání patří ucelené soubory cílů v jednotlivých oblastech, na kterých se
shodují zapojení starostové, účastníci fokusních skupin i analytičtí pracovníci.
K jednotlivým cílům byly přiřazeny indikátory, které umožní sledovat jejich plnění. Cíle pro oblast
odpadového hospodářství byly stanoveny 3, pro oblast školství 2 a pro oblast sociálních služeb také 2,
pro oblast cestovního ruchu 1 cíl.
Podařilo se stanovit gestory pro jednotlivé cíle gestory pro cíle v oblasti školství jsou starosta obce
Brloh a starostka obce Černá v Pošumaví, gestorem pro oblast sociálních služeb se stal starosta
městysu Křemže, gestorem pro oblast odpadového hospodářství předseda DSO Vltava a starosta
obce Zlatá Koruna, gestorem pro oblast cestovního ruchu pak starosta města Horní Planá.
Do uceleného souhrnného dokumentu byly také na podzim 2015 zapracovány připomínky ze strany
MOS a doplněny některé další analýzy. Aktualizovány byly dále některé skutečnosti, které např.
odrážely novou legislativu (zejm. v oblasti odpadového hospodářství) a tím vznikající nové potřeby
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obcí. Nadále se pracovníci snažili monitorovat příklady dobré praxe a nacházet možnosti, jak je
aplikovat i v území ORP Český Krumlov.
V území proběhlo několik setkání, na nichž se projednávala vize ORP a bylo odsouhlaseno motto ORP
v rámci jednání v Horní Plané 28.7.2014, při tvorbě vize se postupovalo metodou brainstormingu a
motto bylo odsouhlaseno motivujícími starosty. Účastníky skupiny při tvorbě motta byli předsedové
tří nejvýznamnějších DSO v území, v oblasti sociálních služeb pak zpracovatel komunitního plánu,
v oblasti cestovního ruchu zpracovatel destinačního managementu - tyto osoby znamenali v rámci
komunikace v území vazbu na širší zájmovou skupinu a jejich náhled byl tedy považován za přístup
kolektivního experta.
Byly projednávány podklady Analýza DSO zpracovaného SMO ČR (07/2014) se všemi třemi DSO
v území. Na jednáních se ukázalo, že v regionu není reálné, aby vznikalo další sdružení obcí bez
základu ve společných potřebách, současné svazky dlouhodobě splňují očekávání a není potřeba
měnit jejich strukturu.
Další schůzka proběhla v 09/2014 v rámci fóra starostů, projednávalo se téma meziobecní spolupráce
a rozvoj místního partnerství, účastníci byli dále informováni o možnostech v období 2014- 2020,
zejména z SF EU. Rovněž byly postupně ustanoveny fokusní skupiny, do kterých jsou zařazeni obvykle
4 osoby, z toho 2 osoby za místní samosprávy s významnou vazbou na téma (starosta/ka), 1 osoba za
místní správu popř. organizaci zřízenou za tímto účelem (pověřená osoba úřadu) a 1 osoba za
významné místní aktéry působí v tématu (manažer/ka). Problémové okruhy jsou stanoveny a vychází
z témat projednaných na 1. setkání starostů, která byla odsouhlasena. Problémové okruhy řešitelné
v rámci meziobecní spolupráce byly již v tomto období koncentrovány do 1- 2 klíčových témat.
Problémové okruhy byly poměrně podrobně diskutovány již v rámci analytické části přípravy SD,
takže u témat nedošlo k výraznějším posunům, spíše jsou predikována potencionální řešení
problémů, která jsou vázána na finanční řešení.
Jednání s členy fokusních skupin probíhalo elektronickou poštou a dále pak při osobních setkáních.
Dále probíhaly práce na části dokumentu pro oblast cestovního ruchu – sběr příkladů dobré praxe
v oblasti cestovního ruchu, např. propagace a liniová podpora realizace drobné infrastruktury ve
spolupráci s MAS v území. V oblasti cestovního ruchu se jako prostor pro meziobecní spolupráci
ukazuje společný marketing regionu (lokální destinační management), liniové stavby (především
cyklostezky) a servis pro návštěvníky oblasti (např. vytvoření sítě „zelených autobusů“). Mj. byla
navržena setkání s experty s cílem podpořit tuto oblast ekonomiky regionu (zástupci MMR ČR a
agentury Czech Tourism, zástupci Krajského úřadu JČ kraje, agentury Jihočeská centrála cestovního
ruchu).
Probíhala i komunikace s dalšími ORP, která zvolila jako klíčové téma cestovní ruch, především
v Jihočeském kraji.
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V průběhu 10 - 11/2014 proběhlo několik dalších setkání, např. jednání DSO Podkletí, kde se mj. řešil
3. dotazník a možnost transformace DSO; dále jednání v Horní Plané, jehož tématem byl cestovní
ruch na Lipensku a meziobecní spolupráce v tomto tématu, opět se neukázala potřeba transformovat
DSO, pouze rozšířit spolupráci DM Lipensko a MAS; jednání v Loučovicích bylo k tématu sociální
služby a sociální začleňování, kde se řešila potřeba rozšířit komunitní plánování sociálních služeb
mimo město Č. Krumlov a zapojit venkov; jednání v Č. Krumlově na odboru rozvoje MěÚ s cílem
připomínkování všech tematických oblastí SD jednotlivými odbory MěÚ ČK.
Dne 18.11.2014 proběhlo veřejné projednání KPSS ORP Český Krumlov na MěÚ, řešeným tématem
byly sociální služby, několik záměrů bylo navrženo také na bázi meziobecní spolupráce.
Setkání pracovníků IC a OÚ v cestovním ruchu pořádané MAS Rozkvět a MAS Blanský les-Netolicko
proběhlo 20.11.2014 v Horní Plané a byly zde diskutovány návrhy na spolupráci obcí v cestovním
ruchu. 27.11.2014 pak proběhlo setkání partnerů MAS Blanský les Netolicko v Netolicích a řešilo se
zde odpadové hospodářství, školství, cestovní ruch i sociální služby a další mezisektorová spolupráce
se zapojením obcí.
Za největší dosavadní úspěchy meziobecní spolupráce, kterých bylo v regionu dosaženo
v předchozích letech, jsou v regionu považovány:
1. Řešení odpadového hospodářství, a to na úrovni DSO, která přinesla kvalitní a cenově
příznivější řešení problému (Regionální svazek obcí Vltava, Svazek Lipenských obcí)
2. Společně zrealizované projekty na marketingovou podporu cestovního ruchu v regionu
(Svazek Lipenských obcí, DSO Vyšebrodsko)
3. Vyřešení problému dopravy přívozem přes Lipenské jezero (na základě smlouvy 3 obcí).

2.1.2. Postoje starostů jednotlivých obcí k možnému prohloubení meziobecní spolupráce; možné
směry spolupráce; zhodnocení spolupráce s nezapojenými obcemi v rámci SO ORP
Starostové zapojených obcí vyjadřují shodně kladné stanovisko pro rozšiřování meziobecní
spolupráce, zejména v aktuálně řešených tématech (třídění biologicky rozložitelného odpadu,
propagace území v oblasti turistického ruchu apod.). Tento typ spolupráce bude probíhat přístupem
zdola v rámci stávajících DSO a místních akčních skupin a jednotlivé obce a DSO nevidí potřebu
transformace stávajících DSO nebo vzniku nových.
Stejný závěr ukázala i předchozí šetření: stávající svazky obcí působící v regionu jsou stabilní a není
zde potřeba institucionalizace nového svazku meziobecní spolupráce na úrovni ORP Český Krumlov,
stávající svazky obcí dobře plní svou funkci a účel a přináší svým členským obcím požadované efekty
jak organizačních charakteru, tak ekonomické.
Současně se tyto DSO zapojují do meziresortních místních partnerství, což přináší regionu další
přidanou hodnotu jak finanční, tak organizační a v neposlední řadě marketingovou. Kooperace
v rámci místních partnerství současně přináší vyšší míru spolupráce obcí s neziskovými organizacemi,
kterou bude dále možno využít pro další rozvoj dobrovolnictví a komunitního života v obcích.
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V této spolupráci - na úrovni obcí v rámci stávajících svazků obcí, meziresortně pak prostřednictvím
místních akčních skupin – shledáváme v regionu největší potenciál.
Starostové byli osloveni řízeným rozhovorem nad Záznamníkem, jejich odpovědi byly většinou
shodné. Ukázalo se, že není zájem o skupinovou (svazkovou) účetní agendu, IT podporu, technickou a
stavební podporu. Již v současné době mají některé svazky společného dotačního poradce nebo
právního poradce, tedy o něj v rámci meziobecní spolupráce také nemají zájem. Naopak zástupci obcí
by uvítali podporu v případě rozvoje obce a dotačního managementu.
2.1.3

Zhodnocení výsledků „Analýzy území z pohledu meziobecní spolupráce a návrhy na její
možné prohloubení“

Území obcí regionu ORP Český Krumlov funguje již dlouhodobě v rámci meziobecní spolupráce
prostřednictvím lokálních nebo tematicky účelových DSO. Nejvýznamnějšími svazky obcí v regionu
jsou SO Vltava, DSO Podkletí, DSO Vyšebrodsko a DSO Lipensko.
Půdorys ORP není pro fungování DSO vhodný, ať již z důvodu rozlehlosti teritoria, tak odlišným
zájmům a potřebám jednotlivých lokalit v rámci ORP.
Možnosti rozšiřování meziobecní spolupráce a nastavení nových lokálních vazeb spatřujeme zejména
v rámci aktuálně řešených témat – typickým příkladem je aktuálně třídění biologicky rozložitelného
odpadu či propagace území v oblasti turistického ruchu a destinačního managementu. Tento typ
spolupráce probíhá v rámci stávajících DSO a místních akčních skupin a jejich kooperaci.
Stávající svazky obcí působící v regionu jsou stabilní a není zde potřeba institucionalizace nového
svazku meziobecní spolupráce na úrovni ORP Český Krumlov, stávající svazky obcí dobře plní svou
funkci a účel a přináší svým členským obcím požadované efekty jak organizačních charakteru, tak
ekonomické.
Současně se tyto DSO zapojují do meziresortních místních partnerství, což přináší regionu další
přidanou hodnotu jak finanční, tak organizační a v neposlední řadě marketingovou. Kooperace
v rámci místních partnerství současně přináší vyšší míru spolupráce obcí s neziskovými organizacemi,
kterou bude dále možno využít pro další rozvoj dobrovolnictví a komunitního života v obcích, a také
podnikatelskými subjekty, což je důležité především v cestovním ruchu.
V této spolupráci - na úrovni obcí v rámci stávajících svazků obcí, meziresortně pak prostřednictvím
místních akčních skupin – shledáváme v regionu největší potenciál.

2.1.4

Charakteristika průběhu procesu přípravy právních dokumentů pro potřeby DSO v území –
zejména se jedná o popis způsobu vyplňování metodických listů (kolik starostů se na tom
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podílelo, jakým způsobem apod.) Podrobná prezentace konkrétních výstupů a výsledků
bude obsažena v bodu 5.
Právní dokumenty pro potřeby DSO v území byly projednány v rámci jednotlivých stávajících DSO,
především na jejich valných hromadách anebo skupinových jednáních.
Výsledek jednání byl shodný, stávající DSO nemají zájem na transformaci a spojení v jeden na úrovni
celého ORP. Po dohodě byl zpracován výstup za hypotetický svazek obcí.
2.1.5

Zhodnocení konkrétních aktivit vedoucích k formování nové meziobecní spolupráce v území
ORP, pokud již proběhly

Ve všech fázích realizace projektu se podařilo různými formami kontaktovat a zapojit do místních
šetření starosty popř. zástupce všech obcí ORP a také klíčových DSO, a při všech těchto jednáních se
opakovaně ukazovalo, že nabízená podpora pro vznik nových DSO ze strany realizačního týmu není
žádoucí, protože v území jsou stávající DSO, které plně vyhovují potřebám obcí.
Obce v ORP spolu již dlouhodobě spolupracují v rámci DSO, stávající svazky obcí dobře plní svou
funkci a účel a přináší svým členským obcím požadované efekty jak organizačních charakteru, tak
ekonomické. Kromě toho obce spolupracují ad hoc při řešení konkrétních potřeb i realizaci
investičních projektů.
Současně se jednotlivé obce i DSO zapojují do meziresortních místních partnerství – MAS Rozkvět,
MAS Blanský les –Netolicko, MAS Pomalší a MAS Sdružení růže, což přináší regionu další přidanou
hodnotu jak finanční, tak organizační a v neposlední řadě marketingovou a zastřešení mezinárodních
aktivit.
Obce budou nadále spolupracovat v oblasti odpadového hospodářství, kde se tato součinnost již
osvědčila a dlouhodobě funguje. Pro konkrétní témata bude možná nutno přijmout lokální řešení,
například v oblasti bioodpadu.
V rámci zvyšování kvalita života obyvatel jednotlivých obcí bude zřejmě vhodné zahájit jednání o
lokálním sdílení některých sociálních služeb a společných investicích v této oblasti, jsme si ale vědomi
legislativní i organizační a v neposlední řadě finanční náročnosti takovýchto projektů a jejich dopadu
na rozpočet obcí.
Pro spolupráci mezi obcemi v oblasti školství se také jeví několik potenciálních okruhů spolupráce,
které současně souvisí s kvalitou života také dalších cílových skupin obyvatel. V žádném případě
nesmí však meziobecní spolupráce vést k omezování počtu škol, především ve venkovských
oblastech.
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2.2
Zhodnocení dosavadního průběhu projektu z pohledu motivujících starostů (tento bod
zpracují motivující starostové)
- stručné shrnutí aktivity motivujících starostů v rámci SO ORP, dosažené výsledky, způsob
zapojení do přípravy návrhové části souhrnného dokumentu, návrhy na další směřování
meziobecní spolupráce
Motivující starostové v ORP - pan Troup (starosta Křemže, DSO Podkletí) a pan Hůlka (starosta Horní
Plané, DSO Lipenských obcí a DSO Vltava) považují projekt v regionu za přínosný a to nejen pro
projekt MOS samotný, ale i pro celkové rozšiřování komunikace nejen v rámci regionu ORP.
Motivující starostové předávají aktuální informace na pravidelných setkáních starostů svazků, osobně
podporují agendu dotazníkových šetření a přípravu setkání starostů ORP.
Projekt je ze strany motivujících starostů hodnocen jako přínosný s ohledem na rozšíření vzájemných
kontaktů a komunikace nejen o klíčových tématech meziobecní spolupráce, ale i otevření diskuzí a
jejich rozšíření na další oblasti, které zajímají jednotlivé obce nebo jejich svazky a partnery.
Rozhodně by se měla nadále rozvíjet meziobecní spolupráce realizovaná ve stávajících strukturách
svazků obcí a místních partnerství, udržet a rozšířit by se měla stávající spolupráce v rámci DSO v
oblasti odpadového hospodářství, ověřit využitelnost ověřených postupů z dalších regionů či oblastí
(přenos dobré praxe) pro některé obce či lokality, využít příležitosti ze SF EU 2014-2020 pro všechny
oblasti potenciální spolupráce, a to jak v projektech investičních, tak neinvestičních.

2.3

Zhodnocení průběhu prací na návrhové části souhrnného dokumentu za území ORP
- popis postupu tvorby strategie (viz body 3.4.2, 4.4.2,5.4.2 atd. souhrnného dokumentu)
- problémy při zpracování návrhové části

Práce na návrhové části dokumentu v jednotlivých tématech probíhaly shodně (s výjimkou tématu
cestovní ruch, které bylo zpracováváno až na základě výběru tématu na 1. setkání starostů ORP): na
1. oficiálním setkání představitelů obcí byly jednotlivými analytiky předloženy návrhy problémových
okruhů, které vyplývaly z analytické části a z nichž zástupci obcí hlasováním vybrali ta nejožehavější.
V těchto tématech pak analytici rozpracovávali problémové okruhy v součinnosti s členy fokusních
skupin.
Pro oblast školství byl postup tvorby strategie následující:
- Příprava podkladů pro tvorbu analýz (statistická data: prosinec 2013 – květen 2014)
- Dotazníková šetření a jejich analýza v oblasti školství – průběžně dle zadání SMO (dotazníky č.
1-4)
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-

Analýza stávajících strategických dokumentů mikroregionů v rámci ORP (listopad 2013 –
leden 2014)
Projednávání dílčích částí projektu na jednání mikroregionů (Podkletí, Lipensko) – průběžně
Projednání zapojení zástupců obcí do projektu – Český Krumlov (zapojení odboru školství)
Schůzky projektového týmu – průběžně
Jednání fokusní skupiny – návrhová část – problémové oblasti, cíle, priority (říjen – listopad
2014)
Zjišťování a zapracování statistických údajů do analytické části SD – Městský úřad Český
Krumlov (odbor školství) a Jihočeský kraj (odbor školství)
Projednání témat na sněmu starostů - určení prioritních oblastí – nástin variantních řešení
(květen, červen 2014)
Návrhová část SD (od června 2014)

Pro oblast sociálních služeb byl postup tvorby strategie následující:
- Příprava podkladů pro tvorbu analýz, analýza stávajících strategických dokumentů svazků
obcí v rámci SO ORP a komunitního plánu sociálních služeb na úrovni SO ORP a kraje (listopad
2013 – květen 2014)
- Dotazníková šetření a jejich analýza v oblasti sociální služby - průběžně dle zadání SMO
- Projednání témat na sněmu starostů - určení prioritních oblastí – nástin variantních řešení
(květen, červen 2014)
- Projednávání dílčích částí projektu na jednání svazků obcí, individuálně se zástupci obcí a
zpracovatelem komunitního plánu sociálních služeb pro SO ORP Český Krumlov, komunikace
fokusní skupiny, komunikace s motivujícími starosty a komunikace projektového týmu –
průběžně – návrhová část – problémové oblasti, cíle, priority (červen – listopad 2014)
Pro oblast odpadového hospodářství byl postup tvorby strategie následující:
Analytická část pro oblast odpadového hospodářství byla průběžně byla konzultována a diskutována
s realizačním týmem projektu. Analýza byla zpracovávána od ledna do května roku 2014. Analýzy lze
rozdělit na práci s daty z databáze GROUP –ISOH, která vycházela z metodiky SMO ČR a další analýzy,
které se zakládaly na jednání se zástupci obcí, představiteli svozových firem a monitoringu situace
v jiných ORP, celé ČR a dokonce i monitoringu příkladů ze zahraničí (např. při hledání příkladů dobré
praxe). Po projití všech vstupních údajů byla formulována SWOT analýza a analýza rizik. Stejným
postupem byl formulován nástin variantních řešení – odhad předpokládaných problémových okruhů.
Výstupy z analytické části byly podrobně vyhodnocovány a revidovány vedoucí odboru životního
prostředí Úřadu města Český Krumlov.
Výstupy z analytické části byly představeny na 1. setkání představitelům obcí ORP Český Krumlov
dne 10.6. 2014 v Křemži. Starostové měli možnost hlasovat pro navržená variantní řešení. Byla
vybrána 3 variantní řešení a z nich vzešly problémové okruhy. Realizační tým také zapracoval
připomínky, které na setkání zazněly z úst starostů, a poté předložil rozpracovanou analytickou část k
externí oponentuře.
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Analytická část byla doplněna o několik analýz a zapracovány připomínky a náměty Ing. Sobkové.
Analytická část byla rovněž aktualizována (zohledněna nová legislativa a některé nové skutečnosti
v ORP) a to k datu 13.3.2015.
Návrhová část strategie byla zpracovávána v úzké spolupráci s tzv. fokusní skupinou, která pomáhala
revidovat navržené postupy. Cílem schůzky fokusní skupiny bylo jednak představení výstupů analýz a
revize navrženého nástinu variantních řešení a problémových okruhů a z nich vyplývajících 5 cílů.
V druhé polovině listopadu byly definovány indikátory jednotlivých cílů a navrženi správci cílů.
Definované indikátory byly podstoupeny revizi ze strany SMO ČR a poté zapracovány připomínky.
Pro oblast cestovního ruchu byl postup tvorby strategie následující:
V rámci strategie meziobecní spolupráce, strategická oblast cestovní ruch byly provedeny následující
aktivity:
-

Projednání na sněmu starostů - určení prioritních oblastí – výběr volitelného tématu
„cestovní ruch“ jako 4. prioritní oblasti pro ORP Český Krumlov (červen 2014)

-

Příprava podkladů pro tvorbu analýz, zjišťování a zpracování statistických dat a údajů do
analytické části, analýza stávajících strategických dokumentů svazků obcí v rámci ORP
(červenec 2014 – září 2014)

-

Projednávání dílčích částí strategie včetně kapitoly „cestovní ruch“ s motivujícími starosty,
prostřednictvím fokusní skupiny, na jednání svazků obcí a jednání projektového týmu –
průběžně

-

Komunikace fokusní skupiny, zpracování návrhové části – problémové oblasti, cíle, priority
(říjen – listopad 2014)

Problémy při zpracování návrhové části
Významná část návrhů opatření na řešení problémů v jednotlivých oblastech musela být postavena
na mezisektorové spolupráci, protože meziobecní spolupráce se pro efektivní realizaci konkrétních
opatření jeví jako nedostatečná forma řešení.

3. Výsledky zpracování návrhových částí v oblasti odpadového hospodářství, sociálních
služeb, školství, volitelného tématu (případně aglomerace) včetně uvedení hlavních
výsledků benchmarkingu
Na základě analytické části strategie byla v oblasti odpadového hospodářství tedy po vyhodnocení
analýz a dat, dále z rozhovorů se starosty a jednání fokusní skupiny „Odpady“, v níž jsou zahrnuti
odborníci z oblasti odpadového hospodářství a lidé zajímající se o tuto oblast z ORP Český Krumlov a
dále z monitoringu situace v nakládání s odpady v celé ČR a též ve spojení s očekávanou a nově
platnou legislativou byla vytvořena návrhová část strategie, která pro oblast odpadového
hospodářství čítá 3 problémové oblasti, které by se měly v ORP Český Krumlov přednostně řešit.

12

Jedná se za prvé o problémový okruh „Hledání finančních úspor obcí v odpadovém hospodářství“,
k jehož vyřešení by měly směřovat 2 cíle. Konkrétně se jedná o cíl „Spolufinancování odborného
poradce pro oblast odpady“, čímž je míněno spolufinancování obcemi v ORP. Druhý cíl „Zefektivnit
systém odpadového hospodářství obcí“ je zaměřen jak na finanční úspory v odpadovém
hospodářství obcí, ale také na technické a logistické změny v systému.
Druhým problémovým okruhem je „Problematika biologicky rozložitelného odpadu a množství
směsného komunálního odpadu ukládaného na skládky“, které jak v návaznosti na novou legislativu
obce momentálně řeší a budou mít povinnost řešit a rovněž mají snahu v této oblasti dosáhnout
nových řešení v návaznosti na finanční hledisko. K jeho naplnění jsou definovány 2 cíle a to „Snížit
množství biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu“ a Snížit množství
směsného komunálního odpadu ukládaného na skládky“, oba cíle samozřejmě souvisí s množstvím
odpadu pocházejícího z území obcí.
Třetí problémový okruh je provázán jak s prvním, tak s druhým problémovým okruhem a je jím
„Osvěta a informovanost (občanů, producentů…)“. Cíl pro tuto oblast je jediný a to „Zvýšit osvětu a
informovanost obyvatel, vedoucích pracovníků a producentů odpadu v obcích v problematice
minimalizace a třídění odpadu“. Teprve s informovanými obyvateli se v území může docílit větší
efektivity a úspory jak životního prostředí, tak financí v odpadovém hospodářství.
Každý z těchto cílů má svého správce, který dohlíží na jeho plnění. Těmito správci jsou členové
fokusní skupiny nějak spjati s daným tématem, např. předseda svazku obcí Vltava, který se zabývá
právě spoluprací obcí v odpadovém hospodářství v ORP, dále členové obecních zastupitelstev a
samospráv, vedoucí Technických služeb města Č. Krumlov, které se v oblasti nakládáním s odpady
zabývají a zajišťují svoz odpadu mnohým obcím a v případě cíle „Zvýšit osvětu a informovanost
obyvatel, vedoucích pracovníků a producentů odpadu v obcích v problematice minimalizace a třídění
odpadu“ pak vedoucí ekovýchovné organizace zabývající se osvětou v této oblasti.
Naplňování cílů je sledováno prostřednictvím sady indikátorů. Za oblast odpadového hospodářství je
jich celkem 11. Ke každému indikátoru je také nastaven jeho správce (gestor), který je zodpovědný za
sledování jeho vývoje a porovnání s cílovou hodnotou, ve většině indikátorů je to buď odborný
poradce pro oblast odpadového hospodářství, nebo zástupci jednotlivých obcí.
V oblasti sociálních služeb navrhl tým na základě výstupů z analytické části strategického dokumentu
následující návrhy oblastí, které je potřebné na území ORP Český Krumlov v oblasti sociálních služeb
řešit. Jedná se o Vzájemnou spolupráci obcí, měst a poskytovatelů služeb na území SO ORP Český
Krumlov při zajišťování sociálních služeb. Cílem je zachování komunitního plánování sociálních služeb
v ORP Český Krumlov a zvýšení míry spolupráce při zjišťování sociálních služeb v celém regionu ORP
Český Krumlov, a také vytvoření finančních podmínek pro zajištění poskytování sociálních a
doprovodných služeb v celém regionu. Druhou problémovou oblastí je Informovanost o sociálních
službách – cílem je zajištění efektivního informování obcí i obyvatel o systému sociálních a
doprovodných služeb, jejich nabídce a místní dostupnosti a poskytovatelích, a také zvýšení
zapojování se obyvatel do aktivit v oblasti sociálních a doprovodných služeb v místě bydliště jako
dobrovolník. Těmito prostředky by mělo být postupně dosaženo vize regionu ORP Český Krumlov pro
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oblast sociálních služeb: Všechny subjekty zapojené do komunitního plánování sociálních služeb na
území ORP podporují implementaci KPSS a podpoří vytvoření finančního systému provozu sociálních
služeb pro potřebné občany všech obcí ORP. Na území ORP je zajištěna optimální síť terénních služeb
pro seniory a osoby s omezeními, která zajišťuje kvalitní život těchto osob v jejich přirozeném
prostředí. Pro etnické menšiny a osoby v krizi je zajištěna síť sociálních a souvisejících služeb animátorů, terénních koordinátorů a krizových přístřeší, a dostatek informací o této síti. Společným
mottem pro SO ORP Český Krumlov je: Českokrumlovsko - místo pro každodenní život i příjemnou
dovolenou.
Strategie vymezuje v oblasti školství celkem dvě problémové oblasti, které byly navrženy na základě
konsenzu většiny obcí v ORP Český Krumlov a měly by být v rámci ORP Český Krumlov v oblasti
školství řešeny. Jedná se o problematiku financování provozu a investic škol a posílení vztahu
veřejnosti vůči škole. Snahou navržených dílčích cílů v uvedených oblastech je dosáhnout zlepšení
celkového stavu ve střednědobém horizontu.
Strategie meziobecní spolupráce v oblasti volitelného téma, čímž je cestovní ruch se zaměřuje
především na řešení společného marketingu cestovného ruchu v regionu ORP Český Krumlov. Snahou
je zvýšení efektivity propagace regionu s cílem uchování a zvýšení konkurenceschopnosti regionu.
Hlavními důvody a příležitostmi identifikovanými v této problémové oblasti jsou především potřeba
vytvoření jednotné, celistvé a jasně deklarované image regionu, zachování a další zvyšování
konkurenceschopnosti regionu, ekonomický rozměr problému – potřeba zefektivnění propagace
regionu a snížení nákladovosti, zajištění aktuálnosti a úplnosti informací pro návštěvníky a potřeba
zvýšení dopadů marketingových aktivit, ale také nutnost optimalizace návštěvnosti jednotlivých částí
regionu s ohledem na udržitelný turismus a zmenšování lokálních disparit. Prostředky k dosažení
těchto cílů pak byly identifikovány možnosti sdružení finančních prostředků jednotlivých obcí ORP a
získávání externích zdrojů a také standardizace kvality poskytovaných služeb a vzdělávání pracovníků
v oblasti marketingu cestovního ruchu.
Oblast cestovního ruchu je významná také z hlediska meziresortní spolupráce – kooperace obcí s
podnikatelským sektorem, která podmiňuje zaměstnanost v oboru v místě. Pouze širší kooperací
bude moci být naplňována vize regionu ORP Český Krumlov pro oblast „Cestovní ruch“: Region
udržitelného turismu, se společným marketingem, konkurenceschopný v rámci České republiky i
Střední Evropy.
A také motto ORP Český Krumlov navržené projektovým týmem: Českokrumlovsko - místo pro
každodenní život i příjemnou dovolenou.
Dle metody benchmarking, která porovnává výkonnosti jednotlivých SO ORP, patří ORP Český
Krumlov k největším ORP v rámci Jihočeského kraje. Co do počtu obyvatel má výrazně nejvíce
obyvatel ORP České Budějovice, ORP Český Krumlov je na 5. místě za ORP Tábor, Písek, Jindřichův
Hradec a Strakonice. Rozloha ORP Český Krumlov je však největší ze všech ORP (1129.94 km2,
průměr Jihočeského kraje je 591.55 km2).
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Migrační saldo ORP je záporné, což znamená, že se více lidí vystěhovává z ORP než se přistěhuje.
Záporné saldo je i u dalších 4 ORP (Strakonice, Kaplice, Prachatice, Dačice), jedná se vždy o
příhraniční regiony. Ostatní ORP Jihočeského kraje mají kladné migrační saldo.
Dle míry nezaměstnanosti v kraji, která vyjadřuje průměrný podíl nezaměstnaných osob v kraji, patří
ORP Český Krumlov na třetí místo s nejvyšší mírou nezaměstnanosti (za ORP Vodňany a Dačice) a
vůbec ve všech ORP Jihočeského kraje byla nejvyšší míra nezaměstnanosti v roce 2010.
Dle Indikátoru hodnotící počet ekonomických subjektů v obci bez specifikace počtu zaměstnanců
patří ORP Český Krumlov mezi 3 nejlepší v kraji (za ORP České Budějovice a Tábor). Cílem obcí je
přilákat podnikatelské subjekty, které by vytvářely pracovní místa pro jejich obyvatele.
Nechtěné a nezáviděníhodné privilegium má však ORP Český Krumlov i v ukazateli vzdálenost
dojezdu k dálnici nebo rychlostní komunikaci, které se vypočetlo změřením vzdálenosti mezi
středem jádrové obce k nejbližšímu nájezdu na dálnici (příp. rychlostní komunikaci). Špatná dopravní
obslužnost ORP je jedním z problémů území.
Co se týče indikátorů pro předškolní a základní vzdělávání (Indikátor sleduje vývoj počtu žáků MŠ/ZŠ
v přepočtu na tisíc obyvatel v daném území) patří ORP Český Krumlov počtem žáků navštěvujících
základní školy v území na počet obyvatel mezi průměrné v kraji, ale počtem žáků navštěvujících
mateřské školy mezi druhé nejvyšší v kraji (nejvíce žáků mateřských škol má ORP Kaplice). Průměrný
počet žáků ve třídách na I., II. stupni základních škol a tříd MŠ, který se vypočte jako součet počtu
žáků v běžných třídách I. / II. stupně ZŠ nebo MŠ na počet běžných tříd I./ II. stupně a MŠ má ORP
Český Krumlov vůbec nejvíce dětí v Jihočeském kraji.
Mezi Indikátory pro odpadové hospodářství byla vybrána Měrná produkce KO, SKO, tříděného
papíru, tříděného skla, tříděného plastu a nápojových kartónů. Indikátor ukazuje, kolik odpadu
připadá v průměru na jednoho obyvatele a odráží celkovou ekonomickou vyspělost společnosti a
životní styl obyvatel. Trendem posledních desetiletí je snižování produkce směsného komunálního
odpadu a podporování třídění, recyklace a opětovného použití odpadů, což je i jedním z cílů Evropské
unie pro rok 2020. Měrnou produkcí KO patří ORP Český Krumlov mezi nejnižší v kraji (průměr kraje
je 380,8 tun za rok a ORP Český Krumlov má 243 tun).
Mezi Indikátory pro sociální služby byly zařazeny indikátory, které ukazují běžné a kapitálové výdaje
obcí ORP na sociální služby. Obce jsou dle Zákona o obcích povinny (v souladu s místními
předpoklady a s místními zvyklostmi) vytvářet podmínky pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování
potřeb svých občanů. Indikátor běžných výdajů sleduje výši běžných výdajů obcí na sociální služby ve
správním obvodu ORP. Běžné výdaje jsou prostředky, které obec vydává především na každodenní
provoz obce a z nichž v následujících letech nemá žádný přímý užitek. Jedná se např. o náklady na
mzdy, nákup materiálu, paliv, vody, energií a služeb, sociální dávky (důchody, státní sociální podpora,
stavební spoření atd.). Dle tohoto indikátoru má ORP Český Krumlov daleko vyšší běžné výdaje na
služby než je průměr kraje a třetí největší průměrné běžné výdaje na služby mezi lety 2008 až 2012
v kraji (za Pískem a Milevskem). Co se týče kapitálových výdajů, které představují investice do
majetku obce, ze kterého bude plynout (resp. měl by) užitek i v následujících letech, těmito výdaji
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jsou investiční nákupy, investiční transfery podnikatelským subjektům, státním fondům, veřejným
rozpočtům územní úrovně, příspěvkovým organizacím a podobným organizacím a další, které jsou
spojeny s poskytováním sociálních služeb, patří ORP Český Krumlov mezi nejvyšší v kraji. Vůbec
nejvyšší kapitálové výdaje obcí ve SO ORP Český Krumlov na sociální služby na obyvatele byly v roce
2008 (0,43 a průměr kraje byl 0,04).
Podrobněji je vyhodnocení dispozic a parametrů ORP Český Krumlov metodou benchmarking
zpracováno pro 2. oficiální setkání starostů v samostatném dokumentu. Pro srovnání byl zvolena dat
průměru za Jihočeský kraj a jedno ORP s obdobným počtem obyvatel.

4.

Zhodnocení aktivit v oblasti průřezového tématu „Administrativní podpora malých
obcí“
- vyhodnocení „záznamníku“ k uvedenému tématu včetně komentáře (prezentace
Standardizovaného výstupu)
- ta území SO ORP, která zpracovávala volitelné téma Servis samosprávám, zde uvedou
vyhodnocení svého šetření formou několika tabulek či grafů – základní analýza je
pochopitelně nedílnou součástí příslušné části souhrnného dokumentu

Vyhodnocení záznamníku ukazují přehledné grafy – jak je vidět, právní podporu si obce nejvíce
představují zajištěnou právnickou osobou (s ohledem na vyšší právní jistotu této struktury a
vymahatelnost práva); ekonomickou agendu pak fyzickou osobou (dosavadní zkušenosti , využití
místních zdrojů, dobrá flexibilita); rozvoj obce veřejným zástupcem (rozhodující se je velikost obce);
technickou a stavební podporu veřejným zástupcem či partnerskou dohodou (dtto), naproti tomu
v oblastech dotační management, veřejné zakázky a IT podpora vidí obce velké možnosti v zajišťování
díky spolupráci v dobrovolných svazcích obcí.

graf č.1: Preferovaný způsob zajištění dané agendy
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Graf č.2: Rozsah poptávané podpory a spolupráce

Jak je vidět z grafu č.2, téměř polovina obcí si u většinu služeb zadává kompletní zajištění služby a
velká část jich využívá průběžné konzultace. Metodickou podporu jednorázovou či soustavnou by
několik obcí uvítalo v 5 oblastech (právní podpora, ekonomická agenda, dotační management,
veřejné zakázky a rozvoj obce).
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Graf č.3: Způsob financování: Připravenost k finanční spoluúčasti za stávajících podmínek

Co se týká připravenosti k finanční spoluúčasti za stávajících podmínek (viz graf č.3), jsou většinou
obce připraveny plnit celou úhradu z vlastních zdrojů obce či za každý provedený úkon (dle
kalkulace). Prostřednictvím paušálního poplatku by omezeně (pouze v oblastech ekonomické agendy,
dotačního managementu a veřejných zakázek) postupovala vždy jediná obec.
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Graf č.4: Způsob financování: Nastavení jiných forem financování ze strany státu

K otázce nastavení jiných forem financování ze strany státu by obce v oblasti rozvoje a veřejných
zakázek uvítali vytvoření dotačního titulu pro financování DSO zajišťujících tuto službu, plné
financování z RUD určené pro DSO zajišťující službu se zdá být vhodným řešením pouze pro několik
obcí v oblasti právní podpory, ekonomické agendy a dotačního managementu.
Naproti tomu příspěvek z RUD určený pro DSO zajišťující službu a aktivační poplatek obce se zdá
být pro většinu obcí nevhodným řešením. Zpětná úhrada DSO zajišťující službu ze strany státu
nebyla ani jednou obcí preferována u žádné z vybraných oblastí.

5.

Prezentace připravených právních dokumentů (stanovy DSO)
- seznámení s připravenými právními dokumenty k založení nového dobrovolného svazku obcí
nebo dokumenty nutnými pro transformaci již existujícího DSO a následné projednání těchto
dokumentů účastníky setkání

6.

Návrh prohlášení o vzájemné spolupráci obcí
- smluvní partner zapracuje nejvhodnější varianty meziobecní spolupráce do právně
nezávazného společného prohlášení deklarujícího potenciální zájem obcí o vzájemnou
součinnost v rámci SO ORP, které zúčastnění představitelé, jež s touto myšlenkou souhlasí,
mohou podepsat (viz příloha č. 3, bod 5 smlouvy)
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Návrhy pro jednotlivé oblasti, které budou projednány na 2. setkání starostů:
Pro oblast školství: kooperace základních škol při rozsáhlejších neinvestičních projektech a
mezinárodní spolupráci.
Spolupráce nesmí být zaměňována za tlak na omezování služeb na venkově a rušení škol!
Pro oblast odpadového hospodářství: posilování stávajících vazeb a opatření, kooperace v rámci
stávajících DSO.
Pro oblast sociálních služeb: rozšíření efektivního komunitního plánování sociálních služeb d
venkovských oblastí ORP
Pro oblast cestovního ruchu: posílení mezisektorových vazeb se zapojením obcí, lokální destinační
management

7.

Závěr

Stávající úroveň meziobecní spolupráce v regionu ORP Český Krumlov je na vysoké úrovni. Stávající
svazky obcí působící v regionu jsou stabilní a není zde potřeba institucionalizace nového svazku
meziobecní spolupráce na úrovni ORP, stávající svazky obcí dobře plní svou funkci a účel a přináší
svým členským obcím požadované efekty jak organizačních charakteru, tak ekonomické.
Současně se tyto DSO zapojují do meziresortních místních partnerství, což přináší regionu další
přidanou hodnotu jak finanční, tak organizační a v neposlední řadě marketingovou. Kooperace
v rámci místních partnerství současně přináší vyšší míru spolupráce obcí s neziskovými organizacemi,
kterou bude dále možno využít pro další rozvoj dobrovolnictví a komunitního života v obcích, a také
podnikatelskými subjekty, což je důležité především v cestovním ruchu.
V této spolupráci - na úrovni obcí v rámci stávajících svazků obcí, meziresortně pak prostřednictvím
místních partnerství – shledáváme v regionu největší potenciál

Materiál zpracovala
ing. Marta Krejčíčková, koordinátorka MOS ORP ČK
kontakt: krejcickova.mos@gmail.com
za podpory MS a jednotlivých členek realizačního týmu
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