Dotazníkové šetření B- souhrnný výsledek za ORP

Název ORP
Počet odpovědí

Český Krumlov
26

Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001

1. V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi obcemi?

finanční úspory
zkvalitnění výkonu veřejné správy
rozšíření nabídky služeb pro občany
snadnější prosazení regionálních rozvojových
cílů
větší spokojenost občanů za rozvoj území
zvýšení povědomí o životě v okolních obcích
společná zodpovědnost
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2. Myslíte si, že stávající dobrovolné svazky obcí (DSO) jsou z hlediska personálních kapacit,
organizační struktury a finančních možností schopné koordinovat v širším regionu níže uvedené
oblasti?
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Komentář:
V rámci doplňkových otázek, kterými se ověřovaly konkrétní odpovědi, uváděli jednotliví
starostové tyto důvody, které je vedli k odpovědi NE: malé finanční možnosti svazků obcí,
nedostatek personálu a prostředků na mzdy.

3. Jakým způsobem má stát finančně podporovat meziobecní spolupráci?

poskytnutím dotace

stanovením podílu na sdílených daních

poskytnutím daňové úlevy

neměla by být podporována
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4. Co považujete za nejdůležitější faktor z hlediska organizačního a institucionálního, aby
mohla vzniknout fungující spolupráce mezi obcemi?

profesionální řízení
jasné vymezení kompetencí
jednoduchá organizační struktura
průběžná metodická podpora
přijetí příslušné legislativy
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5a. Jaké správní území považujete za nejvhodnější pro vzájemnou spolupráci mezi obcemi
při zajišťování veřejných služeb v oblasti
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Poznámka:
Kromě možností "obec","ORP" a "kraj" starostové samostatně uváděli možnosti "DSO" a
"MAS", a to v případě, že pro konkrétní oblast by rádi využili spolupráce více obcí.

6. Využíváte nebo jste v minulosti využili dotace pro financování aktivit v oblasti:
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7. Na jakou skupinu občanů se v současné době zaměřují aktivity vaší obce?
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8. Jaké největší problémy v oblasti školství v obci řešíte?

zachování školy (nízké počty dětí ve třídách)
dostupnost školy
nedostatek finančních prostředků na
provoz,platy,investice
špatný technický stav budov
vybavení školními pomůckami
kvalitu výuky
vysoké počty dětí ve třídách
nedostatek míst ve školních družinách
nedostatečnou kapacitu mateřských škol
absenci „jeslových“ zařízení
nemáme problémy
jiné
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Komentář:
Struktura osídlení a větší dopravní zdálenosti se odrážejí v problémech s dostupností škol a
nízkými počty žáků, především v menších sídlech ORP. Nedostatek financí na provoz, platy
a investice a špatný technický stav budov trápí významnou část obcí, které provozují základní
školy v ORP (blíže v analytické části strategie). Vlivem demografického vývoje (babyboom)
posledních let je problémem v některých obcích nedostatečná kapacita MŠ.

9. U jakých témat v oblasti školství by Vaše obec mohla najít shodu s jinou obcí, a bylo by
účelné spolupracovat?

optimální naplněnost tříd
nabídka zájmových činností a mimoškolních
aktivit
poradenský servis pro školy a zřizovatele

posilování regionální identity

využívání zahraničních zkušeností
čerpání dotací a finančních prostředků z grantů
a operačních programů
motivace kvalitních učitelů

prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole

podpora celoživotního vzdělávání
poradenství pro výběr dalšího vzdělávání a
volbu povolání
u žádného tématu
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Komentář:
Celá sledovaná škála otázek je z hlediska meziobecní spolupráce zajímavá, a to na různých
úrovních a v rozličných formách - bilaterální spolupráce, spolupráce v rámci DSO nebo MAS.
Řada odpovědí starostů směřuje ke společnému využití grantů a dotací, realizaci zájmových
a mimoškolních aktivit, podpoře celoživotního vzdělávání a také prohloubení zájmu rodičů o
dění ve škole, což je potenciál pro komunitní školy.

10. Jaké největší problémy v oblasti sociálních služeb v obci řešíte?

nedostatečná kapacita služeb pro seniory
(domov pro seniory, domovy se zvláštním
režimem)
nedostatečná kapacita pečovatelské služby

bezdomovectví

problémy s osobami ze sociálně vyloučených
lokalit
nedostatek služeb sociální prevence (azylové
domy nízkoprahová zařízení noclehárny terénní
programy atd.)
nedostatek či nedostatečná kapacita služeb pro
osoby se zdravotním postižením

chybějící možnosti dostupného bydlení

nedostatek financí které je možné směřovat do
sociální oblasti
neochota zastupitelstva investovat finanční
prostředky do sociální oblasti
financování poskytovatelů (zejména NNOnestátní neziskové organizace) na překlenutí
období kdy nemají prostředky z dotací MPSV
nemáme problémy
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Komentář:
Je zajímavé, že v 21 případech (z celkového počtu 26) problémy v oblasti sociálních služeb
obce pojmenovali jako "jiné" , než zpracovatel dotazníku SMO. Dále není z pohledu obcí
vnímán problém financování poskytovatelů sociálních služeb jako problém obcí. Ostatní
informace jsou dobře čitelné z grafu - cca třetina respondentů řeší nedostatek kapacit pro
seniory, dalším problémem je nedostatek dostupného bydlení asi ve čtvrtině obcí; v regionu
je v části obcí problém s osobami ze sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectvím.

11. U jakých témat v sociální oblasti by Vaše obec mohla najít společný zájem s jinou obcí, a
bylo by účelné spolupracovat?

možnosti pro aktivní zapojení seniorů do
veřejného života
podpora při udržení osob se zdravotním
postižením a seniorů v přirozeném prostředí

rozvoj dobrovolnictví a neformální péče

komunitní plánování sociálních služeb a služeb
souvisejících

služby ambulantní a terénní obecně

začleňování sociálně vyloučených osob do
společnosti
prevence sociálního vyloučení (podpora a
aktivizace rodin s dětmi nebo jiných skupin
obyvatel ohrožených sociálním vyloučením z …
vytváření a koordinace vytváření nových
pracovních míst

podpora sociálního podnikání

vytvoření sítě dostupného bydlení

u žádného tématu
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Komentář:

Největší potenciál spolupráce vidí obce v oblasti aktivizace seniorů (13 odpovědí z 26
respondentů), rozvoji terénních a ambulantních služeb (11 odpovědí) a neformální péče a
dobrovolnictví (7 odpovědí).

12. Které sociální služby by podle vašeho názoru mohly zajišťovat obce vaší velikosti?
V oblasti SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE?

domovy se zvláštním režimem (pobytová služba
pro osoby které mají sníženou soběstačnost z
důvodu chronického duševního onemocnění
různých typů)
domovy pro seniory (pobytová služba pro osoby
které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku a vyžadují pomoc jiné osoby)
domovy pro osoby se zdravotním postižením
(pobytová služba pro osoby se zdravotním
postižením jejichž situace vyžaduje péči jiné
osoby)
pečovatelská služba (služba pro osoby které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku
chronického onemocnění nebo zdravotně
postižení – zejm. senioři a rodiny s dětmi)
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V oblasti SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE?

terénní programy

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
noclehárny (služby pro osoby bez přístřeší které
mají zájem přenocování a využití hygienického
zařízení)
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
(poskytují terénní a ambulantní služby
ohroženým dětem od 6 do 26 let)
nízkoprahová denní centra (poskytují služby pro
osoby bez přístřeší)
azylové domy (pobytová služba na přechodnou
dobu osobám v nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení)
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V oblasti SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ?

odborné (zaměřeno na potřeby jednotlivých
okruhů sociálních skupin v občanských
poradnách manželských rodinných nebo jinak
zaměřených poradnách)

obec by neměla zajišťovat žádné sociální služby
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Poznámka:
Na tuto otázku odpověděla pouze malá část z celkového počtu 26 respondentů, do kategorie
"jiné" zařazeny individuální odpovědi korespondující s variantou "žádné".

13. Jak byste ohodnotili zajištění sociálních služeb ve vaší obci?

13. Jak byste ohodnotili zajištění sociálních služeb ve vaší obci?
Z hlediska spektra:

z hlediska potřeb osob ohrožených
sociálním vyloučením
z hlediska potřeb osob se zdravotním
postižením

výborně
velmi dobře
dobře

z hlediska potřeb seniorů
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nedostatečně
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Z hlediska kapacity:

z hlediska potřeb osob ohrožených
sociálním vyloučením
z hlediska potřeb osob se zdravotním
postižením

výborně
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dobře

z hlediska potřeb seniorů
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Z hlediska kvality:

z hlediska potřeb osob ohrožených sociálním
vyloučením
z hlediska potřeb osob se zdravotním
postižením

výborně
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dobře

z hlediska potřeb seniorů
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14. Z hlediska komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb máte zpracovaný
komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb:
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Poznámka:

Pro úroveň ORP probíhá v r.2014 aktualizace KPSS, který byl zpracován pro celé ORP
Český Krumlov již v roce 2011 - proto jsou některé odpovědi poněkud zarážející, zřejmě tyto
obce nepociťují efektivitu zpracovaného KPSS pro svou obec (upozornění pro realizátora
KPSS), anebo naopak tento plán přijali "doslova za vlastní".

15. Jaké největší problémy v rámci odpadového hospodářství v obci řešíte?

špatná vybavenost území (velká vzdálenost k
zařízení k nakládání s odpady nebo
nedostupnost zařízení k nakládání s odpady)
vysoké ceny za svoz odpadů

nedostačující síť kontejnerů k třídění odpadů

uzavírání skládek

černé skládky

neinformovanost občanů (potřeba osvěty)

nemáme problémy
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Komentář:
Z uvedených odpovědí je zřejmý především ekonomický tlak konkrétních problémů na obce.
Další část problémů souvisí s tříděním odpadů, obce vnímají tuto otázku a její řešení jako
potřebnou (viz také analytická část strategie).

16. U jakých témat v oblasti odpadového hospodářství by Vaše obec mohla najít společný zájem s
jinou obcí, a bylo by účelné spolupracovat?

řešení budoucího nakládání se směsným
komunálním odpadem (omezování skládkování)
realizace projektů zařízení k nakládání s odpady
(třídící linky,kompostárny,sběrné
dvory,překladiště odpadů apod.)a související …
úspora finančních prostředků vynakládaných na
odpadové hospodářství
zefektivnění systému třídění odpadů v obci
(rozšíření sítě sběrných nádob rozšíření tříděných
komodit)
řešení problematiky biologicky rozložitelných
odpadů (třídění sběr svoz nakládání s ním)
realizace společného svozu odpadů (nákup
svozového vozu vytvoření svozové společnosti)
posílení vyjednávací pozice obce vzhledem k
poskytovatelům služeb v odpadovém
hospodářství
odstraňování starých ekologických zátěží a
černých skládek odpadu
osvěta a komunikační kampaň směrem k
občanům obcí v oblasti ekologické výchovy a
odpadového hospodářství
u žádného tématu
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Komentář:

Odpovědi na tyto otázky se jednak nabalují na ot.15 a reflektují potřebu obcí snižovat náklady
na odpodové hospodářstí; současně obce tyto problémy chtějí řešit, úředevším v oblasti
třídění odpadů a také jejich zpracování, dle možnosti v místě (především u bioodpadu).
Vysoká četnost odpovědí koresponduje v ORP se situací, že zde dlouhodobě 2 silné svazky
obcí (RSOV a SLO) společně řeší odpadové hospodářství, tato spolupráce na lokální úrovni
se osvědčila a obce/DSO v ní budou nadále pokračovat.

17. Jak ve vaší obci funguje nebo je zajištěna:

systém svozu recyklačních
kontejnerů (možnost výběru
svozové společnosti, ceny, četnost
svozu apod.

nedostatečně

systém svozu komunálního
odpadu (možnost výběru svozové
společnosti, ceny, četnost svozu
apod.)

dostatečně
dobře
velmi dobře
výborně

hustota sběrné sítě na třídění
odpadu (z hlediska množství
kontejnerů na tříděný odpad na
území obce a rozmístění kontejnerů
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Komentář:

Vysoká četnost odpovědí koresponduje v ORP se situací, že zde dlouhodobě 2 silné svazky
obcí (RSOV a SLO) společně řeší odpadové hospodářství a tato spolupráce na lokální úrovni
se osvědčila. Všichni respondenti označili odpovědi na otázky týkající se kvality stávajícího
řešení ve stupnici od "výborně" po "dostatečně", když % drtivá většina odpovědí hodnotí
funkčnost stávajícího systému skutečně velmi dobře.

18. Jaké odpady v obci třídíte?

papír
plasty
sklo bílé (čiré) a sklo barevné – tříděno zvlášť
sklo směsné (čiré i barevné dohromady)
nápojové kartony
bioodpad
textil
elektroodpady
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hliníkové obaly
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Komentář:
Jak je z grafického znázornění odpovědí zřejmé, obce řeší třídění klíčových komodit, největší
rezervu v třídění odpadů (také s ohledem na předchozí části dotazníku) jsou v třídění
bioodpadu. Toto bude zřejmě v následujícím období nejzásadnějším, ovčem organizačně i
finančně nejnáročnějším tématem lokální meziobcní spolupráce.

